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ὙΠΟΘΟΓῸΊῸ ΤῊΟ ΑὟΑ͂ ΟΜΉΗΡΟΥν οΔυοςςτάο- 
εὧν α[ορα γίψέαι ὖὸὶ τοῦ7ὸν οδνοσέα ᾿φεἰξα κίω σε 

μιῷϑηγαι α΄ Ὁοήαης καλν"γοὺς νῆσον͵ μιεϑ' Ἦν ἡ ἀθίωα, 

«εἰ ᾿ϑαίκημ Ῥαραγηναι πτρὸς τιλέμα. χον ὅμιοιωϑέσα., 

ἐεέγτττα βασϊλά“οαφίωμ «[ἐνορεέγης δὲ ὁμοεϊλίας “πταρον-’ 

υέσασα κ τεθιωα,. τλεμα. Χῶω παρα ἐοϑι διαὶ “΄ ον 

παϊὸς ζατησῖν -ἐ ες ππυλον μεν τ ρὸς ϑέστορα. . 4ς «τα εἴην 

Ωε πρὸς μιγέλαον ἀπραιρᾳ᾽ ἐμιῷα σῖν λοῦσα ὡςβεὸς '᾿ῴν 

Κὰ “τῶν μινπσηρὼμ Υἷν ῆκι νψωχία. - 

ΟΔΥΟΟΘΙΑΟ ἃ ΟἸΉΗ͂ΡΟΥ ΤΑΥΜΔΙΑΟ- 

ἉἋ ϑεὼν αἰορὴ ο2λινοσμί δὴ πα λλαζ  ϑάρσος- 

ψιβαβίοίαν ον ἐσεμοῦσα. τὸ 

ΤΥ, Γοτ ον Ὃς μαΐλα. “πολλα. 

Ὑσλαγχθη τ 4 “προΐης δον 

τἰΤολ᾽εθρον ἐσῦσε.- 

“σολλωώγῶν α γϑρώπτον ΠΡ 

ἀσπεα ποὺ μόον εἐγψὼ - 

“σολλα ὁγεμ “οὐ ῶ “παϑευ 

«Ἄγεα. ὃν κατα ἐυμὸν 

ἀρυύμεμος͵ ε"ἡυχὼ καὶ 

νόσγον ἐπσαρὼμ . 

πιλλονον ὡς “τι ἄρονα ἐρρυσαῖο ἱεμιεμος πῇ - 

Τῶν [ὼρ σφετέρησιν αΤαοϑο λίμσην οἌομτοο 

γατσοι «δὶ καῖα. βοὺς τυ δίομος ᾿κελίοιο 

᾿ἰοϑίον «ὐὔα ρ ὁ“ τοῖσιν αφήλετο γόσημιον ̓  ἡμαρ ̓ 

“ΡῊΒ ̓αμόθῴγε βεα. θυγα τὸ 2 ος 4υ: καὶ ἡμειμ 

ἐγν9" δνοι μιν “αὐ ἐς Ὅσοι Φνίον αὐσσιω ὁλεϑρον 

οἴκοι σαν -σολερογ7ε σεῷ γόνος δε θαύλασσον « 

στον οιον υόσον κε Χραμεῖμον μὲ γιωσικιος, 

νύφη πὐτρι᾽ἐρνκε καλυψωώδλῖα θεάων 

ὧν πέσ γλαιφυροϊσί, λϊλιμομέμη “σοσὶν ναι. 

λλότεϑ μος ἦλϑε -πϑι-υλομιμων ἐμ ]ῶν, 

στοῦ δι ἐπτεκ λώσαντο ϑεοὶ οἱ κομῶλ εψέεοϑ'ας 

᾿4«Ἰθαΐκνν -σ2  ὠγϑα “πσεφυγμέρος κεν 'κεύλων- 

Κὰ μια. δισὶ φιλοισὶ - ϑεοῖ ὨὐτἌεαιρον ἀΐπσταγτες, 

μόσφι -ποσφῶλαωγος - να στ χὲς μιεμέσιψεν 
ΤᾺ ΑΙ 



αγ]ιθέω ΟΩΔιναγαὶ “αρος ἡνία αν ἵκεοϑ'δα . 

ἀλλόλλ αβίοτσας μιζεκίαθε-τνλοϑ'ε ἐόντας | 

καϑίοτοτας «“τ-οἱ ὃ δ θα. 2 δλαται ἐσ χαῖοι ἀνδρῶν, 

διὸ δινοσομιγον ν-ῦ Ῥίογος δ᾽ α γι όμτοος « 

ἀμτιοων “ταύρων τκα ἀρμὼν «καστομθης. 

ἐνϑ' Ὅγε περπτῆῖο 2. αΠὶ “παρημεψος - διῶλε δ δηοι 

ζῇ γε ος ὡψὶ “μεγα:ροισψ ολυμ-σῖον ἀϑροοι ἧσαν ἀπ τ 

“τοῖσι δὲ μνϑωμ ἤρχε τ οῖαρ αγδρόγε θεώγε 

“ινλσ-α7ο [ὡρ καῖα. ϑυμιογς ἀμύμομος αὐ Ὑ͵οϑοοῖο . 

στὸν Ῥαίαιμ. ἐμ ψομιῶδης τηλεκλντὸς ᾿ἐκϊαψορεέχης . 

στον σγετσῖμ γηοϑοάς ̓ στέαβα μα΄ τοοισὶ μικνῶλα.. 

ᾧ) “τόσσοι - δῖον ὄνμψν ϑεους ϑρόϊ οἱ αὐστοϊοωμτοαι - 

ἐῷ Κμιεωγ[αἵρφασἱ κακ ἐμιμεέμαι, διῶνε καὶ αὐοὶ 

σφησν α“ταςϑα λίκσὶν ν-σὲρ μιόρον αλγεε ΧονσἹ ο 

ὡς καὶ γῶν ἀκα Ύοϑος υτσὲρ μόρον ὡρ4λαο 

γῆμαλο ον μιυκοίώω. “τον ̓ οζαψε νος ηστα αἰ. 

2λὼς αὐτὼ ὄλεθρον. ὅτ “σροὸδι ἥομ. εῳ ἡμιῆς, 

ἐρμι αν “σεμξα {1ες ἐν σικοσσον ἀργάφομτοηψ, 

μόνταυττομ κΤήμήν μα τεμμαα θαι ἀκοιτμ ο 

ἐκ. [ὰρ ορέσαο στ ὶσὶς τοσέῖαα ἀρ4ζῶλαο, 

ὅ-υσόταν ἡβήση τεκοὰ ἃς ἱμιάρετα, ὅμης - 

ἐξ ς ᾿φαϑ- ἐρμ4ας . λαοῦ Φρεμας ἀατίοϑεοιο 

εο- 49: α[αβα. Φρογψεων “νῷ ὥ'αϑροα ““σαντασσετισε Σ: 

Τ' ὀν μέβετ συ τα. θεὼ. γλαυκιῶσσις της 

ὦ σατο ἡμιέτδεκρομίῶλν ὥσσα τε κ ρφομτεων - 
Κὰ Αΐην κῴγοογε ἐουκ τ κῴτα ὀλέθρῳ . 

ὡς α“οόλοῖτο και ὄνος στῆς τοια-νττ γε ῥεζοι - 

ἀλλαίμοοι μι ΦΟΏ υσι Ὡαἷφρονὶ Ὡλιανταιὶ ὀδέτμτν 

ὥλυσμόρω . ὃς δὰ δλμβα. φίλως ἄσσο “μαῖα. -οαο- χᾷ 

ὑβοὼ ἐν αμφιρντη, οθυτομφαλος ἐπὶ ϑαλάοσης: 

νῆσος Ὡλιεμδιρηέοσα, θεά έν ὡώμασ! γαιῴ, 

ἀστῆλα ὕ7ος ϑνγαά τηρολοόφρογος. Ὀετεβαιλάοσης 

“σαΐσης βῳθεα. ον, ε Χά δετεκίομας αὐος 

μακρὰς . ἊΣ ἰπϑοῆπηι καὶ ὑρυραν ὁν αμφὶς᾿ εχουσὶ . 

“στον ϑυγ “Τρ ὃ᾽ ὕσημον οὗ δυρολεεμον κατδυκά- 

“ἡ δῈ μαλακοῖσιψ καὶ “μυλίοισί Ἀογοισὶ : 

θελγέ, ὅσσσως ἰθακης ἐπσἸλησἕζαι - σα]εὶρι Ων ον δὰ 

Ὶ ἐμ. ἐμος καὶ κα τγμον α΄ ττοϑρώσ'κ οὔα. γνοηστοα, 

Ὡς ΓΞ βϑαγεήν μα ρῆςα «ονόνευν σον 



Ὑ 

ἐμπτορέτεται φίλον ἡτορ ολυμ"σὶε υυτοόϑνοσενς 

«ργήον “παρὰ γηυσὶ ! χαρίζετο ἵδα ῥεῴων- 

τοῖς ἐν όψρῴα, στὶυν δι τόσου δνσαο φῶ - 

ὑμῶν ατσα μφρόμ γος Ἔροσ, ἐῷκ γεφελκγδετια. ζάς . 

“τῖκ γον ἐμιομ- “πσοιόνσε σὸς φΦνγεν, ἐρκος οὐ ον των . 

συτῶς ὧν ἐστάτοοδινοσ μος ἐγὼ βφοιολα.ϑοίμιω . 

ὃς ΣΙ μὲν γόον ἐστὶ (ροστῶν . “δὶ “ἱρὰ ϑεοισὶψ 

ἀθαγα-τοισὶψ δωκε “τοὶ ον ρα ψὸν δυρω  ἐχονσὶν 5 

δνα. “σοσήδιαων Ὑσαλο χοςασκελὲς ἐἐμ 

κυκλωσος κεχόλωτοι. ὃν οφϑαλμον ἀλαίωσιεν 

ἀνότοθεον “σολυφημον, ον κράτος ἐστὶ "μεγῖοον . 

“τὰἀσὶ κυκλώστεοῦ! « θόωσοαι. Ὡλεμὴν σ΄ κε υυμᾷη . 

Φορκιωος ϑνγΎ αὐ Τρ ἁλὸς Κατ τυσιστοοο μεδῖομτος 

εὑ απέοσὶ Ὑλαφυροῖσι «σοσ 4ὸ. ὁ σ,ωψὶ μιιγάσα. . 

ἐκ. τον κι οδνυσηα “σοσήδαὡμεμοσ Χχϑων 

σπτὶ κρΤαασητνν ““σλαίζε απὸ “σα τρῖοος ἕὰνς ὁ 
δα. Ἶ [ϑ'ἡμ (ς δι δίδιε πδιΦρα ζιμ έϑν: “σάνπος 

νόσον ὅππως ελϑησὶ --σοσ λα ων 2 ἐμ εβκοᾳ 

ἐὴν χόλον -ὕὅμιν γαίρτι διωισεται ἀγτία σα ντοῶν 

ἀβαγαύτοων ἀ ἐκ “τ θεῶμ ἐρι διταψελεεμ οἷος . 

ον κα 4Θετ ἐυτῴτα θεὰ. γλυυκῶσις ἀϑωμ. 

ὦ σα στ άμετϑε Ἀρομίῶλν ναῖε γερφογμτοων . 

μὰν 2ιαγωγοῦστο φίλον μια καίρεοσ! θεοῖσι 

νοσάστα οὔυσια. Ὡιαἰφρονα Ὁνδὲε ΤΟΥ Ε.- 

ἐγ μ4αν μὲν σσῴτα. Ὁ τάκ τορον «ργέφοντω 

ἔμσον ἐς ὡἽ υγὶκμ ὀστρώμομε εν . ὈΦρατα χίσς. 

ὃν μιῷη δὲ λοκαίμω ψ- ηγημ τα. βουλὼ 

ϑόσον οὩλνοσίος ταλα σίφρογος ὡς κεγέμτ' αι Ὁ 

αὐὰρ ἐγὼν ἰϑα κὴν Ὡ εσελέσομαι. οῷρα. ὅι δον 

μαλλον ἐσοτριω οἰκο δι μέμος ἐν Φρισ ϑίω 
᾿φς : ἃ Γορίω καλίσαγτα. καρκκομοωμτας αχῦλους, 

“σασὶ μιυκαρεοσῖψ ὐφσοιμεν. δὶ πε δι οί 

μιῖλ αδομα σφαίφονσὶ κὰὼ ἀιλίσσοδνα εἰ ἐλικας ζρυς - 

“σέμλίω ες ασωύρτωῖε κι οἱ ἐς “τύλον ᾿ ἐμιαϑοινήτα, 

ϑόστον σάσομ. ἐγον σα τρὸς φίλον, ἥεσον ἀκονὸςκ 

ΩΝ ἱψαι μῖν κλέος οϑλονε ἐψ αγϑρώποισίν, ΕΧΗΟΊΨ ὁ 

ζ ς ̓φυοῦσι υ-ῦ -“τοοοσὶμ ἐϑλμστα7ο καλά. “σεδιλα . 

ἀμ θροσία Χρνσ«α. σαίμιν Φεέρον ἐμιὲν ἐφινερὼω . 

ΩΝ σα σσᾳ ρβονρα. γαῖαν ώμα σσνοιης ἂν ἐμοῖο - 

ΔΑΙ 



ἡλότοζχαλκίμον ἔγχος κα χμέμουμ οξεὶ χαλκώ, 
3 ρ': Ὗ μεία. απιβαρον Ὁ -΄ῶ δα μψησὶ αἰχα-ς ανδρὼμ 

ἀρώωμ- "ποῖσε κοτεοσ ἶσα οβρίμοτσατρν - 

βηδὲ κατονλνμσοιο καρίώωον ἀΐξασα . 

“τὴ Ὡ θα κὴς ὡνὶ Ζλημιὼ ἐσπεὶ ̓πτροϑύροις ΟΖΆνσικος, 

Ἐῶαοῦ ἐσαυλῴου -“σαλαίμκον ἔχε χαίλκεομ ἔγχος . 

᾿φϑομ έψη ξάμω ταφίων ἡγαποορι μέμτν . 

ὥυρε Ὥλα ρα. μ νανρας αγίώορας «Οἱ μὲν ̓ υφτα. 

“σεασοῖ σι σρ οπγάροιβε θυράων ϑυμὸον στον, 

ἭβεεμοΙ ὧν Ρινοισι βοῶν ὅυς ̓ ἐκα μον ἀυστοοὶ - 

ΚΚίρνκες: ὩΧλαὐγοῖσι καὶ οππρηροὶ ἀναρδτοὴ, Ὁ) 

οἱ μὲν ρ οἰ μον ἐμ σίον ὠ φὶ Ἀρηταρσι καὶ ΨΩ Νὼρ - 

ὁ; στε ασόγίοισι πολύριντοοισί τραπέζας 
νἱζον καὶ “ροτίϑθεγῖο Ἰδὲ κρία “σολλεὶ Ὡιαδντο- 

τῶ διεπσολὺ “πρῶτος Ἰῶλετηλέμα, Χχος θεοφῶλης 

ἡισο [ρὲ ἐμ μιγησηρσὶ φίλον τετίημεγος “Πρ 

οοσόμεεμος “σα ττερεοϑλον ἐνὶ Φρεσὶμ Ἄσοϑεν ἐλϑων 

μυνσηρων στ-ῶν μὲν σικδλαισιν κατα. Ὡλώμ τα. ϑήμ . 

“τὶμιζν  υτὸς εχοὶ καὶ κτῆμα σὴν ὁ δισὴμ ἁψαΐαΣ (- 

τὰ Φρομεων μιυναπηρσ ̓ιεϑημίεμος, φσϊ 2  βήμημ . 

βὴ ὥδῖβῳς “προϑυροιῖο . νεξιεασάθη Ὡεὶ βυμῶ 

ξένον δηθὰ 8 ὑρησὴν ἐΦεογάλεεν, ἐγγνϑι δὲ ας 

χα ρ “λε δὲ ὑτϑὼ καὶ ὼ ἐδέξατο χαΐλκεον ἐγχος. 

[ΚΚαμῖῳ Φωψῆσας, ἐσεα τῆ βοιίμτα “σροσανῶλα. - 

Χαὶ ρε ξῴψε. “παρα μ ειφι Ἄμστεαι - ὠὰ ρ᾽ ἐαῴτα, 

ὥλῴουνον "παδγάμεμος μιυθήσεω σ΄: ἼΠεοσε Χρησ, 

Ἢ: ς Φτων “γ 49, ἭΩΝ. ἐασετοσσα λλα ς ἀβήμη - 

δῶσ Ὁ τε δὴ Ῥόγτοοϑε σαν  ω τον 7] ηλοῖο.- 

ες ΧῸς μέρ Ῥ Ἔσησε Φερῶν πρὸς κίομα. μακρίω, 

Ὡλουροῦν ὄκμεφυτοοϑεμεν ὕξοου - ἐμϑαί τ δα. 

Ἔγχε ΖΑ νοσῆος “τ αλασίφρομος σα Το σολλα. - 

ὐΤημῶνες ϑρομομ σεν αἴ ων ὑστολιτα. σεταίσαις Ἴς 

κα λὸν ζδιαϑαλοον οὐτσο δοὲ θρήμυς -σοσψν ὅῳ . 

“σὰ ρῶδάυτος κλισμομ βεσγο “σοικίλον ἐκτοϑεμ δηὼ Π 

μιυπσήρων . μὴ ξᾷγος ἀνιηθέςε ὀρυμαγῶιῶ 

Ὡλῴυνω ἀδάσαεν ΣΡ ΝΣ μετελθὼν, 

ξοτα ἵνα. μεὴν ΠΟ παῖβὸς πα ον μεν μα: ᾿ἔροιο ᾿ 

Χερυὶ ̓θα 2. ὡρφισολας το χοὼ ἐσσε ἐχόάσε Φίρονσα. 

καλὴ χρυσέη" Ὑπτε Ρ αργνρίοιο λιβιτιος 



υὑ θα . ““αρὼ .Ἀε ἐ ξεσίὼνε ἐττψνοσ Ῥασσεζαν . 

ἐὴ “στον ὩιαιϑλοϊνΤα μιΐν σα ρεβηκε Φερουσα. ὶ 

4ϑατα. -οὐλλισσιθάοτα. » χα ριζομ γὶς “σαρεομτοωμ . 

ζὥλωτρος Δὲ κρῴων “ἴνακας “σα ρέϑηκεν αφρας 

“τα μ-τιοϊωψ - “σαρα δεσφὶ τ θά χρύσ4α ε ὐσιλλα 8 

κη ρυξ ὩΛεωτοῖσὶ θαΐμεττώ χέοοιμοχοάνωμ - 

ἐς δον μϑποηρες αἰ ὙΛψορες «ὅν μὲν ευτέτα. 

εξφις' ἐζομττο κατα. κλίσιμονετε βρογνουςτξ . 

“τοιστῶδε κήρυκες μὰν νϑωρε εω: ἱ χέρα εἰ ἐχόναι . 

στον Δ ἐ ϑϑμιωσὰ τα ρεμάμεον ἐν καμέοισην - 

δὶ 2έεστ μία. 9 ἕτοιμα. “ροκ μεμα. χέρά ς᾽ Ια λλομ . 

κονροὶ 2 ε ΡΥ ρδ᾽ ὁ ἐππεσέγα το -“σ οΤ-οἱο 9 

«]ὰρ ἌΝ «υὐσίος καὶ ΔΤ υος ἐξ ἐροψ' ἐμστοο 

“νησηρες - “τι οἱσῖν μὲν ὡυὶ Φρεσὶν ὅηα. μεμηλᾷ"- 

μολισητορ χησνεατε 1 γαίρτανα βήματα. ιαυτοὸς». 

ΚΚιρυξ έν χῆσὶ κ᾿θαρὶν “σὐικαλλεα. βάκιε 

δνμῖς . ὅς "42. ε παρὰ μνησηρσιν ἀγαγκ . 

Ἦτο Ὁ ὁ Φορμ ζωγε ἀνεβαλλόχο καίλουν «ἀϑῳν . 

ἀυσταὶ τ κλέμια Χος ἀρὰν ΕΒ γλουκώτ νι τι ϑμημ 

αἀγχὶσ- 'χὼμ κιφαλώ.- Ἵνα. μασυ ἀυβοια. 9 δι δη)οὶ 

ξῴνε φίλ᾽ -᾿ἀκαίμοιγεμιεσήσεω τ 7ικ ἌσωΣ 

“τουτοισί μνταῦτα μά. κ᾿ἰθα ρὶς ἐὸν ΟῚ 

δῷ ὑυῳ ΔΥΘΕ ΣΝ βίοτον ϑησσοιμον ᾿εϑουσὶμ 

ἀνέρος ὅν ὥλίσσον λίίγιοσέα. : ὕϑετοας ομθρω 

κῴμ μετ ἡπσῆρον Ν Ν ἘΠῚ αλὶ ἈΕΙῈ κυλίνοι 4- 

ἀκ 4νονγὶ θαπενψῶνε ἰϑιοίατο ϑοσσαμστα,, 

“σαγτες κα ρησαίαυτέλα Φρόνοδοι “σοδλας ζω, 

Ἦ "ἀφυφότοι ἀιδυδοιοτ οϑῆτος τι- 

μῶ 2. ὁ μὲν ὡς «πόλωλε καὶ κὶὺν μιόρομ σόετις ἡ ἡμὶν 

βαλππω ἊΝ φυἐρτίςε εἰ ̓ χϑονιὼν ἜΡ στοΡ 

Φησὶν ἐλάσεοϑοαι «“τοῦ ὩΣ ὡΛεοο νοσίμ ον ἡμιαρ ἢ 

ἀλλα γεμοι7οόδνοε τὸ καὶ ἀτρεκέως κα ταλεξον ᾿ 

στὶς τόϑεν (ες ἀγδιρῶν ετυόϑιτοι ϑλῖς ΝΩΔ τοκ πες Ὁ 
δισσοίκε 2 ἐπὶ μνμὸς ἀφίκεο “σῶς Ὡλέσεμα ται 

᾿ιγαίου ̓ἀεἸθαίκιω .. τίνες ἐμιμιψαι δὲ χετ-οωγαι . 

π μὲν γαίρτισε πσεφον οἱ τῳ ἐνθα 2 ἵγκἔοϑισι - 

[Καμ οἤοῦ τὰ γόρδσογὶ ἡτάτυμον, ἀφρόν δὼ. 

με νέον μιεθέτσ (ς ἢ καὶ “α΄ τορώϊος ἐοΣ 

ξῴμος : ἌΝ “σολλοὶ Ἴσαῳ μέρες ἡμετβον ὦ. 

ΑΑΙΙ 



ὅληοι - τς καὶ κίμοςε “σίσροφος ἣν αν εἰ κε οἢ . 

ον ἜἜΡ ΟΥνυς προσείσε θεὰ γλοωωκῶσσις αἰϑήμη . 

σττοὶ ἐΐρε εἐγώτοι σαντα. μαλ ̓ὠρεκέως ἢ αγορώσω . 

ξεέμστης αγχίαλοιο Δα ΐφρογος᾽ χα ἅψας 

τος αΤοὶρ “τα Φίοισ! Φιλμρετομοισὴν ἀψαΐοσω . 

γνῶ δε ξ ἕω ψηὶ κατηλυβϑομ κὩλἕταροιοῖ 

“λεὼν ἐσσὶ οἵμοστα. “τούἼον “πα λλοϑρόους ἀγθρώτονς, 

ἐστε μιεσὴν μα. χαλκὸν. ἂς, ὡζ αθωνα. σίῶχηρου ὃ 

νενς 2 εμοοιὶ ΩΝ. ἐστηγεεμ ἐσ αίρον γοσφὶ “σόλπος, 

ὧν λιμειψι ρήϑρω ν-σὸ υηΐω Ἄβεμ το - 

ξάνοιξ αλλήλων παρώϊοι όν χορ εϑ ἦγαι 

ἐφαρχῆς. ἄσερτε γέρον τ᾿ φρνοι ἐπελθὼν 

λατξρταν Ἵρωα.. “τὸν ονκ το Φασ:ι ἱ πόλινδε 

ἐρχωϑαλλαισάν ἀρ ἐσ-αἰρον “σὐμαῖα. τα σ’ πχάρ 

Ὑρηὶ σὰ αμφι-σόλω - “δι βρωσίτε “αοσίμτοε 

“σαρτ θά. δ᾿ ταγμὴν καίμαῖτος καῖα. γα. λωίβησι 

ἐρου θυ εν Ὑϑύον λωῆς οιψοτσ Ὡλοῖο . 

υῶζήλθον, δὴ γάρμην ̓ φαντευϊοδημῖον μαι 

σὸν “σαστέρ ἄλλαν τοόγίε βεοὶ βλα-πῆονσὶ τιλάνβου . 

Ω γαρτσω τοεθμεκεν ἐπεὶ χϑουὶ 2 ῖος οὩΑνογχές . 

ἀλλ ἐτῖσσον ζωὸς κα που τῶ εἐνρεῖ “σομττω 

νέσω ὧν αμφιρύτα. χα λεσοὶ δεμῖῳ ἀἄψϑρες ε εχουσὶμ 

ἃ γρίοι -δίπσσου κιζμομε ἐρυκαψοωσὰ ἐκογτα. ς 

ΟΩ͂Ϊ “τ ρ νύτοι εω μαντι σομια ὡς ἐνὶ θυμῶ 

ἀθαψαῖοι βα λλουσῖὶ καὶ ὡς ποελεεοϑαι οἵω. 

ὅ-πτετὶ μαντις ἐν σ΄ τοιογῶν σείφα 42. ὡς - 

ἤζτοοι (πὶ ϑηρομίε Φιλις ασσὸ ο΄ παβίζλος σκης 

ποχέζαι «ὄν 4υέρτε στδηρεα, ίσματ ᾿Ἐχησὶ β, 

ᾧΦραοσῆαι ὥςκε μέν ται - ἐπ ᾧ πτολυμήχαψὸς ἐοψ « 

πλλα ἐβεοι τόδε σὲ γκ αὶ ἀβεκέως καϊαΐλεξον » 

ἈΦ ΝΝ ἐῷ αὐοῖο “-σος σαῖς ἐς οζλνυσος - 

ἁμῶς [ς αν ρ κεφαλίωτε καὶ ὁ μαῖα καλοὶ ᾽οικας 

[Κ4νω . ΟΝ ϑαμα. “τοῖον ἐμ σί. ἐμ ε9' αλληλοισί, 

ρίνγε τοῦ ἐξ Ροίην ἀγα βημγαι, ὀγϑατοῦ δοι 
ργήων ὁ οἱ «ρῖσοι Ἔβαν κοίλκςε ἐψὶ ϑηνστν . 

ἐκ. “πονῶν δ ΤΟΣ νοσῆα, ἐὼν Ἴῶοον δπέμὲ κέήνος- : 

τως, τηλέμαχος -σεπρυμίγος ἀντίον ἡνῶλα." 

“τοὶ γαιρ ἐγώτοι ξίνε μαλ ̓ ὠρεκέως αἰορώσω - 

ΜΕ ΤᾺρ »εἐμτεμιἐφησὶ στον ᾿εμιεμαι ὐὰρ Ἔγωζςε. 



Τ 

ὅκοὶ ἰδα." ΠΎΘΝ 4" Χ0 τὶς ἐομ γόνον αὐὸς ἀν γ γὼ . ᾿ 

ὡς 2 ἡ εγωγόφελον μαάκαρος ὑντιάν᾽ ἐμ μεεμαι ὑος 

ἂν δες Ὃν κΤεα πεεοσῖμ ἑοῖς ἐππσὶ γῆρας ἄτετμε- 

νὼ ὃς ἀ-σοτμιόπιαῖος γέμθμο θνητῶν ἀγθρώπσωψ: ἢ 

“τούμεκφα αἱ γεμεοϑ'αι . ἐσ ῳ σύμ εου τερεφνας . 

ον ΖΔ άυστοε Ὑγόδασθε θεε.. γλοωκ ὡπὶς ἀθίων - 

μιίυτοι γενεψίε ϑεοὶ υνώμυμον οσστασω 

θηκαν «σα ΡΠ Ἰδεων παυγέλοτσα. . 

τρὶς α Ὑεμοι “τόδ Ἑ {τε καὶ αὐπτρεκίως καΤαλεξον . 

στὶς Ὡς - “τοῖς δὲὲ ὁμεῖλος ὁ2ν ̓ πλίοσ τῆς διέσε Χρεὼ 

φλασυΐῳ με γμος -ἐπάδκ έραγος “τα δ ἐγεςὶμ . 

ὡς “τ μοοι νβρίζομστοες συ ῬφΦιαίλως δοκίονσι 

2 σἀγνοϑ'οα καῖα: δῶμα “ψεμ. ἐσ σαζοόνκεν ἀνὴρ 

αιρτχεα. “πολλόρϑων, ὅς τς αἱρνπτόσί εκ τέλθοι . 

ὼν ἌΤΕΡ τῆλεμια χοςυπυψύυμεμος ἃ μετοῖον πνόνα Ὁ 

ξεῖν - υῴα ἐμῈ 2 “τὰ ὑπει μια γεριαὶ 2 μἴαλλας 

μέλι μιμπσοητε οἴκκος ὅφέαφγέος κιαὼ αμνμων 

᾿ἐρειεμαι . ὀφρίσι κνοςς αψὰρ ϊδιμεἴος ἃ μῳ - 

υυὼ Ὡιέτέρως ἐβουλομτοο θεοὶ κακὰ λεντοϊθωμστες ο 

δὲ κίνον μὲν αἴσου ἐπσοἶμσια νπϑὶ σά μτοων 

ἀγθρώτων ἰυἀζκεθαγόμτισῷ Φἄ κα. χοίμιω 

4 μίτα ὃ οἷς ὑπιάροισίαι ἐμ βώον! ἐμὲ Ὡλίμω.- 

ΝΕ φίλον ἐμ χϑοὶν τά “όλεμ ον τολύτ σε 

στῶ κι ὁϊ τύμβον μεν “ποίησαι. οξαλ λον . 

ὩΔέκεκαχὼ “ΩΣ μέγα. κλέος ἡραυτοππίοσω 3 

θυ Ὡλέμὰμ ακλιῶς αἰρστηαι ἀγηρήξα μιτοο - 

δ᾽ χά αἴσος ἀσύσος͵ ἐμοὶ “,ιόοϑιαἐ7ε γόους τΈ. 

καΐλλιςσεν . ζῶσαι κι ήγμομ οὐυρόμεεμος εγζένα. χίφω 

οἷον ἐπα νυ μοὶ δψια, θεοὶ γε για. κι ἐτόξαν . 

ὥσσοι γὰρ γμσοισὴν ἐσικρα τ ἐουσίν ἀρίσοι 

ὡλουλιχίωσο σαΐμκτε κιὰ ἌΆδεμ το ζακώβω 

ἩΩ όσοι κραψαὰν Ἰθωίκω καῖα κοιραγίονσί, 

στο σοὶ μτρ ἐμ μυνώμτιααι Ῥν Χουσὶ ον ΝῚ οἴγκοῦ 2 

ἡρισπταρνῆτω ανγδον ταύμον ἐσατεέτοι δυτιὼ 

“ποιήσοι διυῤαῖται. “τοὶ 2ιὲ φθινυθουσὶν ̓ ὥδομτες 
͵ "»" 

οἰ γκον ἐμὸν -“τ-ὰ χα λῆμε Ὁλϊαρραισονσι καὶ ἀυσὰ . 

Ἴ οῳ λύσσα λ «σρσασα. “υροσηνῶλα. “αλλὰς αϑίων. - 

ὉΣ όσοι - ἃ ἈΦΑΝ “πολλὸν στο χολείψου οι υασῆος 

2 άκ. κε μιυνμσηρσὶμ ̓ μαιῶδ ἐσ χέρας: ἐφήν ς 

ΑΑΙΠῚ 



4 ὰρ νὼ Ἄθων δόμον ε ε “σρώτισι ϑύρησὶ 

«τοίη Ἢ Χο πληκαι καὶ αασίῶλα καὼ δυο Ὡλοῦρε 

τοῖος ἐμ δ᾽ δῦ μὲν ε[ὠ τὰ “τ ρῶ το γόνυ: 

οἴκω ἐμ ἡμιετερώ “υἱνομσταῦτε τδσομεψόμτε, 

ἐίφν ρῆε ἁψίομτα. παρίῖλον μιδμ ερϊῶλαο, 

ὼ Χέτο [ὰρ "ἐσγοδοῖς ϑοῆς ἐπστὶ νὸς οὩλινοσ ες, 

Φάρμακον μὸ δ ροφόμον Φεϊζημεμος οφρα. ὅι ἐπ 

ἴους Χρίεοϑ- οι χολκήρεας- ,ἰλλὸ μὲν δ δὶ 

Ὡιώκεμ. ἜΧΙ τς δέθοΣ γε εσίζος «ἐμ εὀρμττας . 

αλλει σα τὴρ δι Ὡλώκεμε ἐξεος - Φῖλε ἐσχκε [ὰρϑ «αμῶς͵ 

“τοῖος εὼ πἰψμοταρσιψ ὁμίλησε οὥλνον ὥς, 

τα μῇ ες κὠκυμ οροίτε γεφοίαῖο αἰκρογα μοίτε . 

ἀλλ᾽ ἡττοὶ μὲν “ταῦτα. ϑεῶμε ̓  [οωμα οἵ κέτω, 

πεν γοσήσταις α“δοτίσζω Νεκοὼ ουκὶ 

δι σιν ὡυὶ μεγαιροισῖ σέ δὲ φραὰς εοϑ σα ἅψὼς το; 

ὁ σσωσκεμ δε: ἡμὴ -“ὐώσεω ἐκ. μιεγαίροιο . 

42α γε νυ ξιωϊᾷ καὶ ἐμῶν ἐμπσα ζ μύθων ὡ 

αὐρῖον ἄς αἰορὼ καλέσας Ἡρώας α. χάιους, 

ἐενϑον ττίφρα δὲ “σὰ σὶ - βεοϊζχ ἐσσὶ μια ἘΕῖ νροι ἐστῶψ . 

μινησηρα.ς μὲν ἐπὶ ἱσφετιδα. σκὶδιναοϑοαις ἀμωχϑὶ 5 

μστερα ὩΣ ἐπ δι θυμὸς ἐφορμα ται γον εοϑ' αν, 

ΕἸ “πω ες μιέγαρον “ταδὸς μεα Ὡλμιναι μεεψοῖὸ . 

δὲ ὃν γαιθον τοάιξονοῖῳ καὶ “Εἶ αμεονσὴμ ̓ εεῦψα. 

σσολλα. μεαΐλ᾽ ὕοσα᾽ (θῖν ς φίλης “οἱ ἱπσαιδὸς ἐσεοϑοι . 

“οἱ ωὼ πυκίγως Ὑττοβήσομεαι, ἀἰκ ετπτίθεοι 

γ᾿ ἄρσας ἐρετονσὴμ ἑφκοσιμ᾽ "τς ἀρίαν, 

Ἐρ λοι -πὥσομοεμος πταρὸς ϑὴνς οἱ Χομέγοιο 

ἂν τίςτοι φυνοῖ βροτώψ Ἡθοσαψ ἀκούσια 

ἐκ Ζῖος ἅτε μκαλῖςα, Φερῴ κλέος ἀἰγθβόγο οἱ σΊ: - 

“σρῶτα. μὲν ἐς ύλον ἔἌθε καὶ ἄρεο ϑέσορα. Ὡιῖου . 

Κῴῳ “ὲ ασαβῇ ΤῊΝ Ὄαρο ξα γθὸν μεψέλαιον . 

ὃς γα 2. ἄστατος ἀλθενΐ α. ἀζάϊωον Χαλκό χυπώγων . 

Φμεμκεμ “αβὸς βίοτον κι ἃ ψόσον ἀκουσὴς 
Ξ. 3γιν 

“τ ἀψϑθν χομέμος πῇ ζ- τλαίης ἐμαυτὸν - 

Ζλεκε στ εθμφώτος ἢ ἄκονσης μινϑετεομητος, ; 
, 3!) » καὶ ᾿ 

νοσησα “2. ἡ φτα Φίλημ ες “σαρίζλα. [αιαν, 
Ἔ “ ΑΝ εἰ 

σπμια, τεῦι χόυστι καὶ ἐπι κτέρεα. κτϑεῖξαι 
᾿ χων 32) 1.2 , " ͵ Ὡς 

“σολλα. μ͵αὶλ᾿ Οὐσα, ἐοἴχεε γα ἀψερὶ ξεντερα- ὅλουσα . 
5 Ἁ 2 ᾿ . βΞε ΄ ι 3} 

οὐορ ἐσσί δὴ ταῦτα. στὰ τησπέΪε καὶ ἐρξης ᾿ 



Φραίζεοϑαι “» Ἠσφτα. κατα, φρίνα- “οἱ καῖα. ϑυμιὸν 

δ ́΄ἴσζυωσκιν Ἀψησίηρα.ς ἐνὶ μιεγαίροισὶ τοῖσὶ 

κτάήνης͵ μὲ Ὡλόλω, ἢ Η 'ἀκῷα δὸμ «οὐ δ τ σε ΧΡΗ 

ὑκσταας ο χε. ἐσ ὀυκοι ταλίκος ἐοσὲ « 

που αὐ οὗ δῖον κλιος λλαβεζλῖος ὀρέσης 

ταν ας ἐπ θυ πρέρο ἀντὶ «ἐσ ᾿οζα γε “πταβοφομβα. 

σαΎἱοϑ ον 2ιολομητὶν «ὃς δὶ ἈΕΘΊΤΈΡΟΙ κλυτὸν ̓ ἐκῖα. . 

Κὰ συ Φχθα; μαλα. γάρσόροω καλὸν Τε ἐμε[α {7ε, ε 

ἀλκῖμος ἐοσ᾿ ἵνα; στ ϊεσ εχ οἱ οὐ  γόμων 43; ἤν . 

“Τὸ ρ ἐ[ωψ ε ἐσσὶ μα. ϑοίὼω κα͵ελάσομαι ἸΖΔΚ, 

κΩὐεταίρους .δϊσσουμε μαλ᾿ασ χαλόωστ μεψούΐες . 

σοὶ  ὼ μελετω καὶ ἐμῶν πο Ὁ μύθων . 

Ἴ- θῶ τηλέμκα χοὸς σεπγυμιμος ἀντίον πυῶλα. 

ξέν᾽ «τοι δὰ ταντα. φίλα. φῥογέων αγοράς 

ὡέῖε ἐπσα-τὴρ ὥ σαι « καὶ ἐφσδότε λησομίι αὐἹῶμ . 

ἀλλα γε νυὼ ἐσσι με ίμον ἐσ ἐγομ ἐμός τῷ ὅζλοιο - 

ὈΦῷρα. λοεοσα μεμόςτε “τεταρσομεμοόςτε Φίλον κῆρ, 

Ὡιῶρον ε Χχὼψ ἐσσὶ να. κίης Χχαιρὼν ὠνὶ θυμώ, 

τιν μάλα καλὸμ τοι κ4μηλῖομ ἐστοα 

ἐϑ ἐμ δῦ «δια, Φίλοι ξῆγοι ξάμοισι Ὡοϊϑιοῦσ - 

Τ' ἐνδολμρετεσέτα. ϑεοὶ γλουκ τς βίων - 

μπῶ ρι νῶ κατέρυκε λιλωομ. ἐμόρτΡ ὅῶλοιο - 

Ὡιώρορδν σὐΠ]υκέμοι Ὡχοιαι Φιλου »“τορ ανώγφ, 

ἄνϑις μὴ Χομέγω Ὅλο μ εμθις δ᾽ κουϑὲ Φέρεοϑται, 

κιὰὼὶ μαΐλα. καλὸμ ἑλὼν . σοἱ ὃν ἀξίου. ἐσζοκ μοῖβὴς . 

"αὐὰ ἐρῶ ως υοῦσα υίβη τλαυκιὦσσιὶς ἃ βίων - 

ὀρυὶς ως: ὡς ἀγότσοια. δἰ «τὸ « “τῶ δν ε ἐμ θυμιῶ 

ϑηκε μιέγος καὶ θάρσος, συ ἐλεμηστέμετε ε ἐσαβός 

“αλλον ἄμ τὸ ππάροιϑεν «δὲ Φρεσὶν ἘσῚ μοησας, 

θάμιβησιῳ καῖα. θυμὸν «οἴσαῖο [καρ ϑεου Ψψαι φ 

ἐωτίκα δὲ μιυναηρας ἐπστώχετο Ἰσόβεος Φὼς - 

“τοῖσι δ᾽ αοιζὩλος α ἠδὲ ικλν τὸς . δι δὲ σϊωσση 

ἰα τα κουοῦῖες - Ὁ δα χακὼν γόσον α 42. Ὲ. 

Ἄνγρον ὃν ἐκ Ῥοίης ἐστ ἡλαϊοσσαλλὰ ςαβώωη - 

“του ὑπεβοίοϑεν Φρεσὶ σιώβετο βεατεῖν ἃ οἱ δίωω 

Κούυρκὶ ἱκκρίοιο “ϑίιφρωμ “πηνελόττήα. . 

κλίμακα νϑιλὼ καΤεβίσα.:-ὁ διὸ “λόμοιο 

δ κοίν μα. τῖγε καὶ μι Φίεσολοι ν᾽ “οὐ. ο- 

δ ΟΕ ΘᾺ μινησῆρας ἀφίκετο αἷα γυμωακώψ, 



ἐς; ἢ ρει “αρὰ εἴα ὃ ον “τέγεος “σύκα “ποιητοῖο Ὁ 

ἀυσοα. ““αρῴαων σχομεμε λύσαρα. ἈΡΝΩΝ ἐμ γα, 

μφιπσολοςζέαρα δι κεδυκ κα τῦβε “τ αρέον 

ὥλακρυσ ασαι ῶ ευφτα “σροσηνόα. βίον ἃ οἱ διὸ . 

Φϑμιῖε .“πσολλα. Ὑκὰρ δα. βροτῶν βελκπτιηρία. ὀιδαςο 

᾿ἘρΡΎαΥ2 ρώγττοε βεῶψτοε7α στε κλήουσιψν αοιῶλοὶ 

στοῶν ἐγγεσφὶψν αφλε “σαρημιεμος «δι δ ἐστωσσα 

οἶνον τ νόντιων «Ταύτας Ὡ. ἃ “σοσσαυέα οἱδας 

Ἄνγρια . Ἥπτοέμοοι “4 ἐνὶ «τηϑεοσὶ φίλου κὴρ 

“τήρει πσάμεμαλῖσα κα ϑίκ ὁ πρέμθος ἃ αι (τον - 
“τοϊαν γὰρ κεφαλίω “οθέω δεεμμημ. ἐμὴ ἃ 

ανῶλρος ον κλέος ὄωρν κα 8΄ ἕλλαίδα. καὶ δε έσοψ αρίος 

Ἴ ὡ δλὼ τηλέμα. “Χος: “σευγυμ γος ἀμ-τοῖον ἡνῶχνα.- 

“τε ἐμιν, .“τ'ὶ τῶῤ ὧν Φβογίής,: ἐρίμρομ᾽ ἀ οι δὸμ 

πέρ ν,Ὁ ὑσττ δὶ ϑοος ὀργνττα. εὐγνττα οἸὩλοὶ 

πβες κα «δια σΟβὶ θινεο ἀῖδα . ὅς τε ιϊδιωσὴψν 

ΡΩΝ ρασιῳ αλφησησην, ὀσσως εθελησῖῳν ἕκαιω - 

“τουτω 2 ον νεμιεσὶς λα γα ὧμ κα κου οἱ τιον ον . 

σίω γὰρ αοιἰδὼω μαλλομ “ϊκληονσαγθρωσσοι ᾿ 

“ηστεῖς αγεονομτ-εοσι νεω τα τη ἐμ. φὶς σὐλίαι . 

σοὶ “ἰευϊτολμα τὼ κρα δν καὶ ϑυμὸς ̓ ακόυαῳ . 

ον ταρ δοσαοῦ οἷος «“Ππώλεσε νοσίμουν ἅκαρ 

ὧν “βοίν.- .“σολλοὶ δὲ καὶ δηοι φῶ τ-ες ὅλοψτο - 

Ἐπ ες οἰκου Ἰουσ-αὦ σεως ἐργα. κομῖφε . 

ἵν ̓ λακαίτιωγτεκὼ αμ φιυσλοισὶ κιλόοε - 

᾿ἐργον ἐσοϊ χεοϑαι- μενος “ἰαγδριονῖ μελισᾷ 

“σασὶ “μαάλιχα δι εμοὶ 7οῦ γὰρ κρατος ΗΞ ̓ Ἱ οἴκω - 

ἡ μεν ϑαμιβισασα “σάλι ΟἹ Ἰκογῶνε ΠΡ ἈΝΕ . 

“στῶ ϑὸος: Ὑτρ μῦϑον “σευψυμέμον ο υβϑαποβυμῶ . 

ἐςέυτο δῶ ἀγαία σα σι μ. φισολοισὶ γμωξὶ 

κλαῖεν ἐυ{τοϑνοσλα. Φιίλομ “τοσὶψ - ὀῷρα. δι ἔσιμον 

ἡδίω ἐσσὶ ̓ (λεφά ροισὶ ξαΐχε γλωυκώσσὶς αϑῆρν . ω 

μγησῆρες ὸμωδιισαγς ὭΝ μικγθόρα, σ΄ κ θέμα. . 

πάγτες Ὡλάρκσαψτο ““αρα λελζείοεὶ κι λιθήμαι «ὐ 

τοισὶ ΖΕ κλέμα χοὸς «σευψυρμέμος βρχέξο μινϑωμο 

μπρὸς ἐμιῆς μιγησῆρες ὑτσέρθιομ νθριν᾽ εχομστες 

μι αν Ὡιταγυμιγοι τϑ'ουώμεβα.. κα λε δόνῃνς 

Ἴζω «ἐσ 4 πεόδλε καλὸν απκονέμεμ ἐσγὶν ἀοιδοῦ 

“τοι ὩΣ, δῖος ὉΩΧ εο θεοῖς ἐμαλίγκιος ἀυδὼω. 

ἐ 



κῶβεμ 2ια[ορίωδὲ καιβεζφώμεβε. κιίομεοες 

“σαγἴες -᾿μυλῖμ μιῖῦϑον α΄“σηλεέγεως ἀποφπσω 

ἐφιεμεα μεγα ρὼμ- δήα «2. αλεγυωωῖε ζλαῖσας, : 

μα. κΤΆμια τὶ ἐὩᾺ οὐ] ἐςαμήβομ. ἐμο καῖα οἴκους. 

Ἀνμ μὰν διοκεφτδε λωϊσβον κοὶ ἃ Μικίγον 

μκμεμαι αμότρος ἐμὸς ίοστομ μηπσοῖμομ ολέοσαι, 

έρετ [ὦ ὃν 8 ἐοὺς ἐτιβώσομιαι ἐαέν ἐόμτιας, 

αὐκ ἐσ οθὶ ζὡς Ὡλῶσι “σαλίμτῖτα ερία. Ὑεέοϑοι, 

εἰνττοιμοῖκεν τάήτα. διολεωμ ὠψητουϑ λοιοϑ-Ε: - 

Ἴ ς ᾿Ἰφαϑ' δ. «ρα. σαξες δὰ ϑὲ ἐν χήλεσι φωντες 

τιλεμα χουν βωώμ «τον ὁ Ὄ θαρσαλέως αγοράνε ̓ 

Ἴ ον ἀυτἀγστήψοος “σροσεῷη ὄωτυ βεοςυος- 

“σ-λέμα χη μωώλα. δύισε Ωιϑασκονσῆν βεοὶ οὶ 

ὑ}α γόρημτς ἐμ μιεμαι κα οὰ βαρσαλέως ἃ [ς ορά ἐμ - 

μᾺ σεγεν ἀμφίαλο ΩΣ βασιλκα. γερομὶ ωμ 

πποιησάεν . ὅστοι Ὑεμεη “τα ώϊορεαν ; 

Ἴ ας ἄν ταλέμαιχος ἜΠΤΙΔΝΕΣ ἐμος αψτίον νῶλα, . 

ἀμτοῖμο ἄπ μοι κὼ αὙασεαι ΟὝΤΙ κεν ἄνω. 

Κώκῳ “τοὺ τεβέλοιμε Ὡδιος [ει οομτοςς ἀρέοϑ'αι σ΄ 

ν ῷκςε “του το κακίσον ὧν αψθρώποιοι στ τιν ,χϑαι ̓ 

ουλῦν γαρτὶ κακὸν βασϊλιώνεμεμ - ἀξ απτεὸ δι 2 ὦ 

ἀφνάου “σελέαι κ αὰ “το ξεκέοδος οαὐ7όε - 

ἀπ βευθο βασίλπηες α Χακῶμ Ἂμ σ! καὶ δή. 

"τολλοὶ ἐν αμιφιαλω ἰβαΐκη ψέοι ΜΏλ επσαλωοὶ - 

“τῶν κεγτις “πολ ε Χσὶν, ἐστ 4 θα γεῶλίος κω ϑις 

αὐ]ὰρ εω ὧψ οἴγεοιο αγα ξ΄ ἔσομαι ἡμετέροιο, 

καὶ δμώων δυσιμοοι  αίωτο τος ὉΖἋ ον ένα 

Ὕ ΕΝ ὡὠπτόάνρυμα Χχος “σολυβον-σαὶς αμτίου ἤνῶλα. - 

στλέμα. Χ τοι “ταὐτα θεῶν γουα σὶ κῴτα . 

Ὁςτιοιν ἀμ φιαλωΐϑακηβασϊλάσᾳα χοιώρ. 
, Νὰ 2 ι 3] ι ΄ὕ ΩΣ: ) 

"τὴμ α7α. αὕτος ἌΦΟΙΣ κιὰ δώμα σὴν ὀϊοὴμ αμάογοις - 

μᾺ [ἀρ᾿ Ὁγ ̓λβθοις ἀγὴρ ὁετὶς «ἐκ οὐῖα. βίκφι 

γα τάμα τὰ πσορραισᾳ, Ἰβάκκευ; υακετια σης - 

ἀλλεθελωσε φιρῖα ε μὰν ξάνοιο᾽ ἐρεοϑσι 5 

ὅτυτ ὅθεν ὁ ὅυ-τος ἀψηρ, τσ οίνς δ ἐξώχετοα ἦμαι 

γαίης. “σοῦ δὲψν δὲ γέψεν καὶ ἀσαβὶςἃ αρονρα.- 

κέτοοι ατίελτημ “σαβὸς Φέρήε ερ χομέμοιο - 

᾿ ᾿ ἕον αὖον χρῥοςελδόμιμος ΤΌΝ ἱκαγή: 

δῖον ἀγαΐξας ἀφαρ οἰ χίω ον σὐὲμ με 



γρώμιῖϑὶ .ὐ μὲν γείρτι κακῶ 4εὰ ὥσρα ἑώκ 4. 

ἼΤ νὼ ταλέμα. ἌΧΟΣ. “σευψυμεμος ἃ ματοίον ᾿ἰνϑα, 

άψρυ μια. Χ . Ἶστοι νόσος «“αώλετο πυρὸς ἐμοῖο 

ὅποῶ ατ[ελίης ζϊ ́ σσήθομαι ᾿φτοϑεν εἌβοι . 

Ἐζσθε θεοττροσσίης ἐ-σαφομα . κῃ τομα. ΠΕ, 

εςὶμιἐγαρου καλίσασα. ϑεοτττβοτατον, ἐξεβένντται 5 

ξένος Ὡλδντοςεμος "τα τρώϊος θυ τταῖφον ἐστὶ « 

γεέμτττης ΕΥ̓ χίαλοῖο Δα Ἶφρογος ἐν χεέτας (μαι 

τος -αὐτὰρ “τα φίοισι Φιλήρετα οἱσὶν ἃ γαίοσ 4. 

ᾧ: ς« Φα“τ-οΤηλερεα χοὸς - Φρεσὶ Ὡ'αϑαγαΐτιω θεὸν ἐγμω . 

δ Ὡ ἄς ὁρ χορατε χὰ μιϑόεοσαψ αοἰζδην 

τροξάμ ψοιτέρησογτο, μεῖνον Φιισοὶ “ἰασϑον τλθᾷν 3: 

“τοῖσι ὡὲ τ σομεμοισὶ κέλο ς ἐστὶ Ἔασβός ἄλϑε - 

2 ποτε κακκήομτες εβαψν ΟἸκ ΟΨΩΝ εἰ ἔκαιεζος 9. 

“λέμαχος “Ν Οθὶ διθάλα.μοςευ δίκα λλέος ανλής 

υλὸς οἰϑιματο “δϑισκ εγὼ εὑὶ Χχώρω . 

ὦνϑ' εβν φεόωγιω͵ “σολλες Φρεσὶ ἰμδμηρίζων . 

στὸ ὃὴς ἀρδ΄μαιθομ γα: “δῷ νὰ ἃ Φερε κε ν᾽ ΠΡΌ 

δυρυκλφ .«ὥὦσσος ϑνγώπηρ “πἀσνγορίδιαο.. πῶ Νν 

τω σσοτε "λα ἐρτης -σρία“ τὸ τα τεοσὶν ἐοῖστὶν 

“οροβέίοην ἴα κα Ἰοῦσαψ, ἀκοσαΐβοια, δ᾽ Ὠλώκεμ. 

ἴσα. ϑεμν κε γα λο χω στῖεμ ἐμ με[α ροισὶῳ . 

άξ,νὰ ̓ ν ὕτποτ, ἐμιῖκ το. χολομ δ᾿ αλέέγε Ὑγμωμικὸς ο 

δὶ α΄ μαιβομίμας “αΐδας Φέρε- καΐέ μάλϊαα. 

μῶν Φιλέεσκεε καὶ ̓ ἐτρεφέτυτϑου ε εὐμτται . 

ω ὠἴξευ δὲ ϑυρας βαλάμον “σύκα “τ οικτοῖο - 

“ζετο 2 ἐν λέκσσρω καλακονῶν ἐκδωε χίτοῶμα.» 

κι ἀτον μὲν γὙρώνε τον κι μαϑέος εθωλε χῆσ᾽ὴν . 

ἥλεεν “τοὸῦν τῆν ξασα  κιοὼ ἀσκίσασα χίτψα Ὁ 

“σαοσαΐλωἐγκρεμαῖσα στ. “σα ρα Ῥκτοισι Ἀἐχεοσὶ ὁ 

ΘΑ ιμ εν ἐκβαλαίμοιο - θυρίω Ωὐσερυσεκορώμη 

ἀρίυρεν- ἐπὶ 2 ἐ κλπίζλεσιαψυοσε μια μτο - 

ὠνθσγεσανγμυχιος κεκαλνμμίμος οἷος πτώσει 

ρούλίε Φρεσὶν ἀσὶν ὅζον, τὴν “σίῷρα δ᾽ ἀϑημν . 



ὙΠΟΘΘΟῚΣ ΤῊΟ ΒΕ ὉΜΉΡΟΥ ΓΑ ΔΕΑ͂Ο 
υναΐ α΄,Ὑῶν εκ λησίαψτηλεμα. Χος σαιρατ Γ[ἐλλ 4 Το εἰ 

μινησηρσν ἐφιέμαιτας οικία εἐ7οῦ οδινοσέως "λαβὼν δὲ 

“αρα. Ἄὐϑὼ όυψρνκλᾷα ς7«. “προςτιὼω α΄στοδημίαν ἐπιτη ; 

ὅ'άα. “παρὸ. Τῆς ἀϑημα ς ἑταρονέῖε καὶ να ὕψ͵ 'φςε -τ᾽λοιῶ 

ἀνα γεται ἡχέδὺ δια ὕ7ος . 

ΟλΥσοῦτΑς ΒΕ ΟΉΡΟΥ ῬΑ ΔΈΑῸ 
ΒΝ ταί[ορὼ ε Χά πα. Ὕρνος συλοιὼ μεταθαψας . 

“ μος Ὡλλρ᾽ γίνη. Φανη ἐσ ο 

ϑάκΤυλοοὶ "ὼς, 

ὥρμν τὰρ εὖ δυνάφιν ὈΩλνοσΝ 

ος Φίλος ὑος, 

εἰμιατα. ἑογαύμεμος ϑιῶλὲ 

ξίφοες ὀδν θέτω μω: 

“σοοσὶ υσσο λίσαροισίῳ 

ἐδασαῖοκαλω πελίλα.- 

ὌΝ οὐῖμεν ἔκ. βα-λάμοιο ϑεῶ 

ὠναλί γκίοςς ἀγταρ- . 

ἄν ξα. δὲ καρνν εοσῖ τλ᾽ γνφβογίοισί: κελόνσε: 

[Κερύοσάν: αὙορίωζλε καρηκομ ϑωνῇ ας ἄ χαιονς . 

δι μὲν ἐκήρνασον «ΤΟ ΖΝ ΝΎ φροῦο μαλ ὦκα. 

«ἴὸρ σα Ρ ̓πγῦϑεν δμε κγϑέες τεγίμογτοο, 
, ω Ρ Ἴμεεν 4: α΄ γορίω. “σαλαΐμμν ε χε χαλιεον ἐγχος; 

ὅπ οῖος- μα “-ὠγεῶλνω κιώες «ργοὶ ἑσομ τ . 

θεασεσίην Ὡϑα ρα. τῦζε χαρὶν κατε εχζόνεμ ἀθίωῃ - 

“στὸν Ζαρα σαῦ ες λα οἱ ἐσ Χομεμον βηόυμτγο . 

᾿εζετοξἐέν τατος ϑώκω - ἥξαν ὃ δὲ γέροντες . 

στοῖσὶ “Ὁ 49" ρῶς αἰγνπῆίος ἡρχζα[ορά εν - . 

ὃς δὴ γηραῖ κυνῷος ὧν καὶ μινρία: ΡΝ . 

Κὰ [ὰρ στον Φίλος" ος ἀμ ἀψατίβεω ΘΑ νοΣΗΣ 

Ἰλῖον ἐς ̓ ἐὐτσωλογεβὴ κοϊλης τ νανσὴν 

ἀγτίφος αὶ χμντας- “πονῶν αγρῖος ̓ἐζζαψε κυκλων 

ἐΨ ἘΝῚ γλαφυρῶ͵ “ὀυμαορξνς ῶ “σλίσατο Ὡλόρησον Υ 

“τρής ει δνοι ἐσανψ. καὰ ὅ μὰ μιγμστηρσῆψ ὅμλά 

δυρύγομος. ΕΝ “ν᾿ “ἐμ Ἔχομ τυ ρύϊα ία. . 

αλλονῶν᾽ ὡςιτον λήθετοθιυρομιεγοα: καὶ α χάωψ- 

“τοῖς ὅγε ὥλακρν; χέων, α[ορήσατο καὶ μιετέφετῳ 

Κ ἐκλν- δ υῶ μιδυ θα κι σῖοι Ο:Ἴκευ στῶ . 



ὅ Ὡι ἐυοϑιμ τε ΡΝ αὙὝορν Ὑίνετ'. ὕπο βόωκος, 

εξ ὅν ὅν δὩναγενς Ὡλος ἐβὴ κοίλης ἐνὶ υκυσὶ . 

νὼ 2. ἐ τὶς 2 "γέρε, τίνα. χρφωτοσονγ' ἱκ 4 

ἡέψέωμ ανϑλρῶρ- ἰὼ δὶ “σρογιμέεβοϊ σιν . 

ἡειν ατίελίην πραῖτον᾽ ἐκΆνεν ἐρχομέέψοιο 

ἣν ̓ΧΑμιψ σαίφα 'ζσοι ὅστε “σροτϑος γε “σύϑοιο 

ΘΝ Ὡλάμιιου δῆ. “σιφοωώσικ Τα . καρ ᾳ . 

ἐοϑλοσμοι Ὡοκ 4 ἦγα ὀγήμεεγος. 49 ὅι αυστ-ὦῷ 

ἄνει ἀγαθὸν" τιλίσηῳ ὅτι Φρισὶν δισὴῳ μεγοιγα. 

δ) ς φα το. . χαῖρε Ὡε φημι οὥδνοασος Φίλος ὕος . 

ον αρ αι ιν ἥσο μι γοΐμησεν 2Ν «Ἵ ορά «ν 

οαϑϑὲ μίση ἀΓόρη - -σπ ΤΩ ρον “λει βαλε Χειρὶ 

ἱκιρυξ “νἀσάψωρ ἐοὐκοαριυμέομα. ΜΗΔ α. φὼς, 

ϑρόστον συ φτα. τέρομιτα, καβθα.ομ. ἐγος προσέφτε. » 

ᾧ Ὑέρου - ὕχΧ ἑκα ς ὄντος ἀμὴρ -μολα Ὡ φσεαι ἀυστοὸς 

ὃς λαὸν γέρα . μαΐλισα. Ὡλεμάλτγος ἱκαγᾷ 

Ἂ “τἀ πτὶϑα πλέω αρσον ̓ἐκλνον εβ Ἀϑμ ΗῸι 

Ἣν Χ' νμψσάφὰ σω..Ὁτ πρότξος γεπυϑοί μι 

᾿σ-ετὶ Ὡλημῖον ἅγιο “αἸἰφοώσκομαι.- ον ὩᾺ αγορά ω “-ς 

ὃν ἐμὸν αὐπττοῦ Χρῴος. ΟΥ̓ κακὸν ἐμεττ εσεῳ οίκω . 

“λοι. Το μὲν σα στέρίοϑλον α΄ὐώλισα, ὡς τοτεν ὑμῖν 

“τοῖς “Δ ον βασίλόιε . τϑῖμΡ. 2ὼς: κεῖος " ψ 

Ὧν “ὦ κὼ σολν μήν." ὁ να χα δ᾽ κὸν ἁὕὑσαμτοα. 

Ὅαγ Χν Ὡϊαρρασά: -βίοντον λα ττο ττάμτσαν ὁλίοσά 

μνττρὶ μοι μι ηστηρες ἔστε Χρότον, δουκ. εβελούσι 

τῶν αγϑδρὼν Φίλοι ες «ὁ θα εγ ᾿φσὶρς ἀρῖο οὶ . 

δὶ “σατρὸς μὲν ἔς οἴκεον ἂτὺ ἐρρίγα σὶ νεεοϑ οι, 

Ἰκαρίον ὡς κα ὐῦος ἐε δ᾽ νώσται:τ-ο ὃν γασορα 

Εν οὐ κἐρέλοι - καὶ δι κεχα ρσμείγος ελθη 

δὶ Ὡ «- ἡ ἡμέτερον “σολμ ἐγοι Ἰμκαῖα. παντα 

ἊΝ ἱβάάομσοις καὶ οἰς καὶ ΐονας ἄνγας . 

λα “σἸναίζυυσὶ - "τ ἱγονσίτε ἀμβοσσσας οἴγον . 

αν ξιζλίως. “πῆς Σ δὲ, «σολλε ἡ αἵ ϑαίμεοι, ὀυζὰρ' ἐστ αγὴρ 

δῖος οζξανὸσεὺς ἐσ εν α χε α-σὸ οἶκον αμυσι Ὁ. 

ἁμῆς Ὡζονγυστι “Ῥοῖοὶ αμυμέμεν, ἡ κιὰ ἐσσάτα. 

λόζαλεοι τέσομ εϑα, καὶ ὀυξλιϑανκόσες αλκὼ»- 

᾿ ταψὶ ἀμ υμαϊμείω͵ ΤΥ Δι αμ σίς “““αρῴν Ὃ 

ον γὰρ ΘΝ αν απ Ὅὴ αΤετάώχαται «ὃν οἰ τὶ καλῶς 

οἰκὸς ἐμὸς λιόλωλε- ψεμιτοσηθηστος καὶ αὐ7οὶ . 



δίγους αἰ. ἐοϑ το βικτίομας ἀνθρώσσους 

δὶ “οϑιμαιετταουσὶ - θεῶν υσοδ σα τε δεηνιν 

μιιστοὶ μέτα πρεΓωσὴν ἀγα σα εμοι κακοὶ ερίς «. - 

λίοσομιαι ἡμεὲν ζὥψος ολυμ-υῖϊον 2 Δὲ θεμίῖοος͵ 

᾿ἡτανολρὼμ αὙορας ἡμὲν λυά "δε κα θιζ 4 " 

σ- Χεοϑεφίῖλοι γε σι μι οῖοψῳ ἑα΄σατε- ἐψθεὶ λνγρῶ 

τ ρεοϑαι 4 μίσους “σα τὴρ ἐμιος ϑ Ἄος ΟΣ δ ς 

ιυσμενεὼν καύκ ἐρεξεν ἀυκνημίῶλας ἀχαιοῦς Ε 

τονμαυσοτιρυμ εψοι κακαὶ. ρεφ “τ΄ ε ὥνση ἐμεοῦῖ ἐς, 

στουτους στρα ὕες - ἐμοὶ δεῖξε κερῶλιον ΟΡ 

ὑμέας ἐοϑ μεμα κἀμιιλιαύτε αὐοβασιβι 

Ἢ χν μήῆςγε φαίοῆε. -“ταἰχαγουσϊεκιὰ “τοῖσὶς ἄν 

“τοῷρα. ρα αν καΤὰ ἃ τὺ δ] πῆ νοσοίμεβα. μνϑω, 

χρίβαταπτα τίφογτος ᾿ὡὠξκασσο “αμτα Ὡλοβῴκ. 

γνιὼ Δ εμοι αὐσρήκτους ὀϑιώας ἐμιβαλλετεβυμῶ. 

ζ «Φα΄το χωόμεμος͵ "οττὶ δὲὲ σκ ἡτέρον βαίλείαιν, 
δακρυάγασσρισας «οἰ κΤος “ιἷελε λαὸν “τα “9 

ἐγνϑ' διηοιυλὴ “σα μτεςα κί σαν του δέτις ἄτλια 

“τηλέμα χοῦ μιυβοισὶν ἀμφ αοϑαι χὰ λει σμ - 

αμτίγοος δεμεῖν οος ἃ μ Ὡβομέεμος -τροσεφαεμν - 

ἐπ Η ν"λέμια χυννξζα γόρη μιψοςἀ σίχετε “ποῖον εἥσσες, 

ἡμίας «σι χώνων : ἐθελής δεκεμῶμον ἀγα αι. 

σοἰὩ ὅ-τι ΑΥΜΕΉρέε. αὐ Χχαιῶμ αὐτοῖοί ἐσὶν- 

ἀλλα. φίλην στρ, ΤΟΙ νι κΕΡΩΝ εα.- ΟΙΩΔ ἐν - 
λα [ἀρ οὕ τοον, εςῖν μος εοχοξδὴ ασὶ ἱ πέτα ῥῖον τ 

εῷ ὃ ὃν ατεμιβάθυμον ἐνὶ πηθεοσῖν ἃ χακῶψ - 

““παΐῦας μὲν λυ καὼ ν-ἱσχετοι ἀνδρὶ ἕκαίχω, 

ἀατγίλίας -τροῖήσα.- γόος Δε δι ὅλα. μιμοιψα. - 

δὲ Ἵλολον τοργαλδθομ οἱ Φρισὶ δ ἐρῖξεν, 

πὐσα δεν μείαν!: ἴσον ὠνὶ μεγήροισὶν νῷωψε, 

ἍἌετΤον κὰὼ “ϑίμ ἕξον 5 αφαρῶλήμν μετ πε 9 

[Κούροι: ἐμ οἱ μενμετῆρες, ὭΣ θαψε λϊος ζῶ νοσ ἐς 

μίμ ψετίτ4γὸμ οι “τον ἐμὸν γάμον σόκε Φαρος , 

ἔκ. τελίσω μη μοὶ μῶῆαμ. ὦλια. νϑμε α-τόλιστται 

λαίρτην Ἥροϊ “τα φπῖομ ες ὅττε κιμὲν 

40] ἸρολΌη κα ϑελασ! “-αγηλεγέος θα να “τοῖο . 

μιτίςμοοι κα Ὁ μον ἃ χοιαίδνων ψεμἐστηστη, 

ἀμῖς. ψα στοῦ ασῷ ρον κῴ ται -σολλὰ κΤεα-“τίσας - 

Ἴη «Φα 9 .«ἁμινῶντεπγε 4θετοθυμος ἢ αἰμὼρ- 



ἫΡΌΌΠ Υςὡὦ σρο  σσσοΠοὸέσἔΕοῦήσήσσέἜσοΠοὲέσὅἙΤΠΓὙτῪῈΓ.-ὅὕὉἡ - 

. ὌΠ π“ππΠ ττοΠ 

γϑα. καὶ ἅμα τον μὲν ὑφαψεσχκε μεγαν ἴσον 

ἐνκας ας Ὡ'αλλνεσικ. ἐν, σὴν δαΐδας σαραθότο δ 

ὡς ιετες λδν ληϑε δόλο, καὶ ἐτσήβεμο αἀχαοὺυς - 
ν γΩ7 Ι! Ἔν 52 4. δόσαν - 

δ) ΟἽ 7 ττραον ἡἌλθεν τος, καὶ ἐπ λνϑον ὥρα . 
. , ͵ ΕῚ Ὁ ΝΣ ͵ 21! 

Κὰ “-ὁτεζλιστος {τε γιωσαγχων, ἡ σα ᾧα. "Ω Δ - 
᾿ ͵ ΒΣῚ [ ΕῚ ᾿ «- . 

Κὰ τ ὠὡγαλλνουσαψεφόνρομιν αὙὝλα ον ἐσγορ . 
«} 4 δι. ͵ 4 23 ὃ, «ἴ γκ 3} ,ὕ 

ως7ο μεν ἐξετελεοσε, κι οὶ ὅκ ἐβελουσυσαγα-γκας ς 
λὐλε Ὁ. Ν “- - ! «Ὁ» 

σοι! ζ΄ ϑεμγηκσηρες ὑτοκ ρμομτισι, τν 4δὴης 

ὠῦος σῶ ϑυμιῶ «(2 λῶσὶ δὲ πα γτοες αἱ χομοὶ - 

μιν τιρα. σὰν «“τὐοσερ ον . ἀψωχϑι Ὡλεμὸν [αμεεοϑαι» 
“-.ε7 ͵ ν ͵ ς.2 Ν , ) ἊΝ 

“Το Ο Τεω ΤῈ “σαἼρ -λῆσαι καὶ αν αν αὐΤορ 9. 
ῳ “ ἙΝ ᾿ “ 42. ἐταγιισήγε πολυω Χρόνον νας αΧχοαιῶ νυ, 

᾿ 2 Π ς : “ ’ 

᾿ς γα. Φρονεονσαψα. θυμὸν δι “σϑιδῶκ εν α βίων 

τρία τέτσίστα οϑιι ϑικαλλεα. κιὶ Φρίψα ςοϑλὲς» 

Κιρὸ ἐα 9" «ὁ ὅσο τὶν ἄκονομ ὃ ἐσσαλαιῶν 

“σταΐων- Ἄν “σαρος ΠΡΉΝΣ ΕΡΜΗΣ ΟΕ ς οὐχθισι . 

πτυρώταλκ μάψητε «ἐν σλόκαμοςελινκηῆρη. 

“τάων ὅτις ὅμοια. μοημιαῖα. “σημεέλοσσ 4κ ε 

ΓΟ -αὐτα ρὲ Τοῦτο ἱνωσίμον ὅπ ἐμόησεν - 

στόῷρα. γὰρ οὐ ϑ᾽ο τον τ έτεον, κα καμία τ᾿ εδομητας 

ὀῴρακε κ ἀμητοῦ τον εχ μόον - ομντιῖψαι δι νῶν 

ἐμ πηθεοσὶ «τ ϑ σοὶ θεοὶ - μεία αν κλέος αὐστοα 

εὐτοι {τ . ρθε σοίγε “σοθὼυ “ϑολέος ΟἸόττοιο . 

ἡμιε ιύντεσι ἐργα τ σιρδα γ Ἴμιεν ̓ φστεέσση δ ὙἩ 9 

παρίνγαυστηὼ γημαοϑαι α. Χχϑλὼμ ὥ κεβελκοῖν ̓ 

ον 2 ὧν τηλεέμα, λθος πεσγυμέψος ἀψτίον ἤνϑα ὁ 

ἀγατψο᾽ . ὄτσος ἐστὶ Ὡιομωμς ἀέκουσαν ἀπῶσαι ̓ 

ἩΜκεχ .ἯΜ. Ἔϑρεῖξε "τα πὰρ Ὡλεμὸς δίηοϑὶ γαῖκς 

(ὡφ ̓ὀγκτεθνακε, κακὸν δέμε “πὐλλατοτίγήν 

ἱκαρίω . αἰκκουστὸς ἐγὼν ἀσσο μιτοέρα. “πέσω . 

ἔκ γεῖρτον σα τρος κακα ““σήσομαι. ὅῆηα. ὲ δαιρεωμ 

“λώσ. ἐς μιοτηρσυγνῥὰς τρησία ἐρίψψυς 

Ὀικον απ χομεμε -μεμεσὶς Ὡ ἐμ οἱ εξ αυϑρώτσωμ 

᾿ἰασ αι - ἃ εὐ τοοῦ τον ἐγὼ ποτὲ μνθου ἐγί ὼ - 

ὑμστδος δ᾿ 4 μεν θυμὸς νεμι ἐσ  ζεττῦι αὐ ττὼψ 

᾿εξ᾽ τέμοοι μείζαιρων «ὅηας ὃ αλεγυμε ὡιαῖτα ς-. 

μα. κι σταμ. αστ' ἐὔλομτες περ ἐβόμ εγο καΤὰ οἴκους 

κῶς ὑμῖν καφος “τόδε λωΐοβδον καὶ ἄμ μον. 

μεναι . ΑΥ̓ΤῸΝ ρος ἐμὸς βίοτον ὑλτσοιψου ολέσαι͵ 



κῴρα": ἐγώ δὲ ϑεους ἐσϑώσορει ἀκὲμ ον ττας ο 

ἄὰκεε φεὺς Ὡλμστ, πσαλίμτοντα. ἐργα. [ἐμέοϑαω, 

νησσοιμοίκιεν εὐσῴδτια. δόμων ἐμτοοϑν ὁλοιοϑ Ε:. 

ΠΣ ς φάποτελεμαχος. «πο Ὡ ἀετὼ όζρνονα. φὼς 

ὙΠόθεμε εκ. κορυῷας ὅρεας “προέηκε “σά εϑα.- 

“τῷ 2 'εως δεν βεσέστομτο μΟτα. υγοιῆς ἃ μέμιοιο 

“υλκσίω δινλοισι «τ ὐταμομέμω -ῇ ἐρνγεοσῖμ . 

ὃν ὅτε Ὡ.ὰ μεσηψ ἃ γορίω “σολυῴημ ον ἵκεοϑημ 

ἐνϑ' ἐστ ὁ μηϑεμτέϊ 'γα. ξασϑιω τῇ [ρας “σολλαί 

ἐπι ὶ τι πσαῦ ὧν κιφαλὰς . Θοσομ τὸ 2 λόλε θρον . 

ερυα μέψο ὃὺς ουν Χεοσὶ παρφὶ εἶ ἀμφίτε διειρὰ ρας. 

Ὡ εξιὼ πἴξαψ Ὡια τοικία καὶ “σολιν ἀυστοῶμ « 

θάμιβασαν Ὡλορεῖθα.ς ἐς ἰϑὸμς οφβαιλμ οἷο ', . 

ὡ ρλενμαν ὄθωλς θυμὸν ἀτν “τοελεέεοϑοαι, ἐμιελλομο 

Τ᾿ οἷσι ̓ δὲ καὶ μιαμψαε ε γερωψ' "ρῶς αϑλήϑερσης . 

μια σορίδνης «ἷ . γὰρ οἷος ὅμηλικίην ἐκέκακἴο 

ὀρψὶ βα ς γῦ ὥμαι γε σὰ ἐναιασίμια. δ θήσα οϑ'σι . 

σφιν ά;; Φρογέων ἀ ορησατο καὶ μέγξιψτε. 

ἱκίκλυτε νη ἐφ μιόυἶϑα κιίσῖοι ΟὝΤΙ κει Ἄπτω . 

μιρϑηστηρσν δὲ μαλίσα. “αἸφουσοκὸμ ψοοταῶνε ἄρω.- Ε 

στοσιὶ γὰρ μέγα. “ΠἭμια. λα. .«ὑγὰρ ὀϑνοσευς 

διὰ ἀ-αΐγόυϑεφίλων ἅ ὧν ̓σσάσαι- «ὄα σου ἩΘῊ 

ἐγγνς ἐῶν “τοῖσδ εοσὶ Φομον καὶ κῆρα. Φυ-τ- 

“αὐντεοσιν - “σολεσὴν δὲ καὶ ϑιηοισὶ κακορ δ ἐμ 5 

Υ ἱψεμιόμ. εοϑ θαιγεην δι ϑιαελοψ - «ὅμα. “σολν πρὶν 

Φρα ὥμ οϑῶσκεν καῖα παύσομεν «Ἰδὲ καὶ οὶ 

«σανεοϑὼν « γιὲ γαρσφιν ἀφαρ “τῦδὲ λώϊογ' ἐν » 

γὰρ ἩΤΝ μὐρκῆν μαντάσομαι.- δὴ ΖῸΝ ἄδως 

Κὰ γὰρ ἐκ 4νω Φαμεὶ “τ άσταηθημαι τσσαμτα, 

ὡς δι ἐμινϑεόμιω πε ιλίου ᾿μΜΙσανεδαιγον 

ἀργῴοι “μέρα. δὲσφιν εἰν “τολυμντὶς ὀθινοσεὺς - 

Φιυ“σολλὰ. κακὸ πραθορμτ' ολίσαντασοπσαύἼαις ἕται 

α Ὑμώςτον “σα ηττεοσιμ ἐκ οοζῶ ἐμτοιωστοῶ ρους 

δικαζλελί σεοϑαι 7αίϑιε θα για αΤελῴστοαι 

. ον δἰάυτόυρύμα. χος-σολυβουσαις αψτηογ᾽νυ θα. - 

ὡ Ὑέρον - φ αγε νυ μαψτ'όνεο σοϊσὶ τοκευγὴν: 

οὐκ ΩὐἸὼν, μι ίσττον τἰκακὸν “αἱ: Χωσιν ὀ-σίοσω- 

“τ αὐτα ἐγὼ σέο “σολλὸμ ἀμάνων μανμ-τ- δ εοϑαι - 

ὀρψῖϑες λέτε πολλοὶ ὑταυγὰς Μελίοιο 

ΒΡΗ͂Ι 



- 2 ε ͵ » Ι "᾿ » ΥΣ 2 ᾿ 

Φοιπ-ῶσ' ονδετε “σα ὕϊες ἐμαισι μοι - οὐ7ὰρ οὥδλινοσενς 
2) ας ὍΓῃ., ἢ δ: ἄϑῦν, Ὁ : 

ὡΛε Το ΤΟΗᾺ ὡς καὶ συνοαῖα Φθίοϑαι στω ἐκιήνω 

ὠφελες: ὅκαι “τόσες θεοσστροσεωμ αὙγόρόνες . 

σϑλίκε “σηλεμα. Χχομβπκε χολώμ μον ὡῶξαγίφις 

σ"ῶ οἴκκω Ὡὦ ρον τ τι δέγμ ψος οι αὐχοε “πόρησὴν . 

ἀλλ᾽ ἐκυτοι ἐρέω, τοϑέκαὶ “τετελεσμ ἐμογ᾽ ἐσγίχ « 
᾿Ὶ 

ἀν νεώσττβομ ἀρϑρα. “σὰ λαματες-πσολλαύτε 'ζλως 
2 ͵ «ο, 3 , Ἂ 

"“παρφάμεμος εἡστεεασν ἐυόβωης χαλεσσαμάν, 

ὠ]ῶ με δι -ρώτομ ἀγὶπρέσ βομ εσγσα . 
- 27) "57 " , [7] - 

“σρήξαι Ω ἔμέσσης 55: διυμήσεοι εἰμές “τοῶμδὲ . 

σοἱ ὃδὲ γέρον θωΐμω ει σθησομοεμ “μυμενὶ θυμὼ 

στ νων σ' χάλλκιε . χαλεστου δέτοι ἐοσίζαι αλίος . 
3 δ ΄“΄ “. Α ς ͵ 3 

στηλεμιαί χωῶδλεν “σασ εἶ ὡμ ὑπ οθησομιοι αὐῇος, 

μστέρα. ην ες “σαβος αγνωγεέτω ἀ-πσομεέεοϑαι . 
ῳ ᾿ ͵ κ“»}ε«΄. “" .» ͵ “. 2) 

δὲ ὄδὲ γα μου το ξονσι καὶ ἃ ῥ᾽ωμεονσμ εεῦ μα- 

“τολλα. μαλ᾽ οσα τοῖχε φίλης ἐπὶ σαιῶλος ᾿ἐπσσεοϑδα . 
5: ; ΕῚ «5 . 
σίὰρ πρὶν “σούσα οϑαι οἰθμιοι υες α Χοχὼμ 

μῴμονος ρίαλέις,ε ἌΝ ὄσπίνα. ϑιφδμ ἐμαθῖμον 
ΡΥ δα 

“το σ-ιλέμα. Χου μαλα-- πὴ “σολν μνθομε εομτια. . 

ὅτ θεοτατροπτίνς ἐμσσα ζόμ εϑ' ἡψσν γραεὲ 

“εν θεαι ἀκραα ον ἀσαε χϑαμεωζν (πὶ μὰ λλον - 

Χρὰμαα: τε κακώς βεδρώσε οὰ ὀνδέσοτ Ἰσα.. 

᾿ξοσεται - ὀΦράκεμ Ἥγε Ὡαἰα διβησῖνι α. χώους 

ον γάμον . ἐμβίονὼ «τ δϊ Ἰδιεγμιενοι᾿ "μια. ταῦ «- 

ξίμεκα. σὴς ἀρετῆς ἐρί ϑισιψομεν, Ὀνδδὲ μετᾶζας 

ἐρ χὸμεϑ ἃ ἃ «ἐπι χκ ἐς: ὀπσνεμεν ἐαὶν ἐκ αἰξζω - 

Ἴ ὃν “ἰὼ “υλέμια. Χο “τεπεν μιέμος ἀψτίου ἸνΏῶλα.. 

ἄψρυμα, χὴδὲ καὶ ὅροι ὅσοι μιϑμετηρες ἀ γαυοὶ, 

σαντα. μὰν! ου χύμίας (τὶ Αίοσομιαι ὀνῶκω [οράνω . 

δ ἐὰρ “ταξισιασὶ βεοὶ καὶ τϑε συ αἰ χαιδὶ . 

ὠλλαὰ γεροι Ὡλότεγδα. βοὰν κιοὰ ἠκοσέπτρους . 

δϊκέμοι ὦψθα. κοὰ ὦγνβα. ὁα πρμασωσὶ κιλόυθον . 
532) τιν 9 ἢ“ ας Αἰ δι ᾽ ϑ ͵ 
«ἰμὶ [ὰρ ἐς σα-ρ ΤῊ τε κα ἐς νλομ Ἡμια,θοεύα. 

μόσχον “οὐ δυσόμεμος “πέος δὼ οἱ χομιμοιο . 
5! Ϊἷ᾿. ἸΩΣ ἊΝ “Ἔν -“ ΑῚ 3, τν ὦ ͵ 

ἡμστοολίοι {τησι Θρόϊων ἰδ οοσαν α κονσὼ 

ἐγ. αῖος ἵμπτε μιαΐλιςα. Φερά κλέος ἀνθρώποισι ᾿ 
3 κα. σιν ὟΝ τ Ὁ 2 ἐν, 
ἀ μιεμκιυ “παΐρος βιόστου γ(αἱ εϑρίομ απκουσῶ 
ΝΑ ΝΑ 
ὑτὰ γῶν Χμ ἐμός πῇ ( “τλοίνῳ ξΑ αώσροῇ . 

᾿2λεκεσεθμφῶτος ακουσω μιν  ἐρ ἰόμστοος ̓  



ϑοσσας 2 ἡπσέτα φίλην ἐς πσα τρία. γαῖαν 

σιμιασοῦι χάσω . καὶ ἐσ κ τέρα. κτβεϊξω . 

“σολλα. μαλῦσα Ἴοἴχε ε καὶ ἀγερὶ μιστρα. φώσω . 

Ἦστοι ὅγῶι ς ζῶν κατα. Ῥ ̓ς το Τοισταν γέαν 

βοηιστιωρ «Ὅς Ῥοδινογβος ἢ ἀμύμογος κὰν ἑταῖρος . 

Κα ὁ οἱ ἰὼν ἐμ ὑκυσὶν ἐτσέτροσι οἴ κομ σαντα - 

τ γθεοϑουτοε ὙέροντΊ, καὶ Ἐμσσεδια. “αυτα. Φνλαον ἐν 3 

«σφιν ἀν, Φρογέων ἀτορήσαντο καὶ μαγτψυε - 

Κικλντε ὡινῶὼ μο ἰϑαυκησήοι Ὁ ἭὭϊκιν τω . 

μιστὰς (τἰτυρόφρων ἀ γαγος καὶ μασῖος τ ἐσώ 

σκντῆον χος βα σϊλεὺς. μιῶδε Φρεσὶμ αἰσὶμια. ̓φϑιὼς . 

ὅν; αἱ αἰ χοιλεττός τ τ ἘΝ ἸοΣ πστυλὸι ῥέζοι . 

ὡς Ὁ ὅτις μεμύματα ὈΩΆνοσκος θϑέοιο 

λαὧν δισὶμ ἀψαογε- πα τᾺρ -- ὡς ̓ σσῖος δεν . 

δ, ̓“τοοι μυλσηρας α ήγμορα ς ὅτι μεγαιρω 

ἐρδάνα ΡΙ Ῥίαια. κακορραφίμσὶ νόοῖο : ᾿ 

σφὰς γὰρ πσα ρϑεμ εψοι κεφαλας, κατέδουσι βίαιως 

Ὀἴ κου οὥλινοσῖος - τον ὅκ (τὶ Φασὶ νέεοϑαα « 

υἱῶ Ὡλϑϑω ήμω νψεμεσίζομαι- « ὅϊου ἀὐσαγτες 

ἰοϑάγεω. ̓απτὰρ ἐφσγεῖ κα βα “ἶομ. ἐθοι ἐπ ἑεοσὶν 

“σαῦρους μυπακρας κατϑυκέε -“τολλοὶ ἐομτος . 

ον 2. ἀψηψορίῶλας ληώκριτος ἀψπτίον Ἰνῶλα. - 

ΠΙΚΕῈΡ α“πταρτηρὲ- Φῷρινα λεὲ σποϊορμ᾽ εὐπτες . 

ἡμίας ὀτρωνον καϊανσανεέμεν. ἀργαλέον “κε 

πνῶνβ. 1 καὶ “υλεογεοσὶ κα χῆσα οϑαι τ δὲ διαντοὶ - 

"πὸ γαρκο πόαν ἐνο βα ἢ ἐρήοα ὐτὸς ἐπελθὼν 

Ὡὡιαψυμκεμονεκα-τα. - δῶμα ἃ ἐν Κυναῖρας ἀγαυους 

ἐξελαῖστω μεγάροιο κα ἐψοιψησ ἐνὶ ϑυδεῶ 

κι ὁ οἴ κε Χαῖρουτο ὝΜΩΝ, μάλα -οὴ Χοσπονον. 

ἔλθομτ'- δα γε ἐν ὠἶον ἃ εἰκ ἕα. “σόστολεου ἐπ ίατσοι, 

{τ λεόμεοσιϊ μα χοι--Ὁ - σνὩ λουκαῖα. μοῖραν ̓ ψτες- 

ἄλλαγε. λαοὶ μὲν σκίδαϑευὶ Ἐργα-ἷξ ἐκια τος 

“τούτω “λοι μα τὼρ ὅλον ἸΩλ ἃ λϑερσης . 

ὄϊστ- δι εξν ἀρχῆς βεαστρϑιοὶ ̓φσὶν “ταὶ τ - 

ἀλλοίω κιὼ Φινβε καθήμεμος ατίελιαίων 

τά σία" ἀν ἰϑακν τελεη 2 ὅϑλον π-σοτίϊούτιω. 

ς αν ᾿ἐφώγμσιψ - «λυσε Ὡλκγορίὰν τσ δηρὼ 

δι μευ ἂρ ἐσ ἰὄνγα μιτο οὶ. ρος “λώμα 8" ἐκ ἀκτὸςξ . 
γ)}} 

μιυναηρες 'ἰανὰ δώματ, ἴσαν θάον οϑνσιπος - 

ΒΡΗ 



ζ 

ἐπ 

“τνλεμαχος απο μόσθεμ ἰὼν ἐσσὶ βνα. ϑαλάογκς͵ 

χήραις υὍ} ὁ μεμος -σολίης λὸς ἐν " ἀϑίωη - 

Κλυβδῆμοι ὃ χϑιζὸς βεος ἤλυθες ἡμέτερον ὦ, 

και ἐν νηὶ κίλάσα.ς ἐπ ἈβοΦΏΑ ἑα. “όμτον 

υο. σον ΘΕ ΡΕΊΝ “σαῖβὸς διὼως ΟΣ τς 

Ἐρχωϑοι.- “τἀ ὃὲ «σαύΐα. ὩαἸαβίβονσὶν α Χαιοὶ - 

μγπσηρες δὲ καΐίλισα. κακῶς ἐλ νι ρὸ πρὸς . 

ς ιΦατά: χόμεψοε. συχεδοϑεν ὃ εδι Ἄθεν ἀθίων 

μι ἐμσττορὶ Ἐὴν ομέψα, ἡ μὲν δέμας διὲκ οὰ ἀξ ὡ 

Κωμὶν Φωγάσα ς᾽ ἔσσεα. πῆ βοεμστοα. “σροσκνῶλα, . 

“τηλεμα. χουῶλοσσίθεμ κακὸς ἔξοσέαι οὐ ἁγομμιὼν ν 

4 Φ τοῖσιν “σαβοςε ἐψεςγα κΤαα μίμος ἂν - 

διος ἐκ νος ς ἐν τελέσαι ερίομ τες ὅσοςτε, 

ὅσιοι συ 498 λίκ ὁῶλὸς εοσέϊοι “οὐ αὐτεέλεκος : 

φ2ον κἀμονγεασὶ Ὑόμος καὰ “ννελοσης, 

ὅσίγ σάτα εολευτα. τ λ ἀστισάμ α.- πρνν μην ; 

“σανροὶ γάρτοι “σαϊῶλες ὅμοιοι “σα ;πσελορῖαι, 

δι -ολέοψες κακίους σαν βοι ὅλετε “σα ὸς αρήους . 

ἀλλέσᾳ ουζι οσσῖθεμ κακὸς ξοσεσι ΝΩ͂Ν ἀ μολλιωμ Ὁ 

ουδέσε “σαγχνγε μεστης ΟὩΝ νοσβος“πτρολέλοιπσεν, 

ἕπτ ρίντοι ἐπλάτα.. ὑπ ἄντησοι ταϑεεργα . 

“τῷ νὼ μιῆς ἐρῶν, μεν εα- βονλίωτε ἘΉκμ, 

αΦραδιέων . ἌΝ δ κι γον οψεα ὀυδνε "λύκοι, 

ὀυ κε" ἴσα σὶψ θα ψαῖτομ καὶ κῆρα. μεέλαγαψ - 

ὃξ ΔΉ Φιμ συ χεέϑον ἐσὶμ ἐπ ἤματι 2.1} ας ολέοϑ αι - 

σοί όϑος οὐκ 1 δαρομα ἀπε σ Εστὰ ἣν σν μεμοιψας - 

τοῖος γαιρ τοι ἕταιρος ἐ[ὠ-σαὐβώϊος φμι : 

Ὄςτοι μα. θοὴν ἀελεω καὶ ἀ μ΄ ] ομαι ἀυτος. 

αλλα. συ μὰ ἔπε ὀλώμια πιὼν μερκοῆρσηῳ ὅμ'ὶλᾳ . 

Ὁτλίσομτ᾽ μία. κα τί πρ ἀρσομ ἀσσαμτα 

οἶον ὧν δ μι Φοράσ, καὶ αλφιίτια. "νελὸμ αγϑιρῶν 

τρέφειν εψ “συκὶν οἱστῖψ - εγώζχλαγα. λαμ ον ἕταιροὺς 

ἐθελογττήρα-ς ΟΥΛΛΙΓΟΣΕΟΝΣ φσὶ διέμπες 

«σολλαὰ ν αμ φιαλω Ἰβά κα μέσα ἨΩ Δ ἐπ σ:-αλαιαὶ. 

“αὼν μέντοι ἐ[ὧμ ἐσ όομαι Ἡστος ἀρίση εἰς 

ὥκα 2, Ἰφότλίσα 67 ἐς ἐμμσσομν όφζρει “σόμτω . 

ς ᾿εἐῷα. τ θημαιη κούρη Ζλτος. ὀνϑν αρίτι δὴν 

“ταλέμα νος “πσαρεμῖμ γεν σά ϑεοῦ ἐκἌνεψ ζλὰν. 

βὴ Ὡι εεμαι πρὸς διώμα. Φῖλου “τ τ ηλίεμος ἡ τορ . 



ὃ 

ὥυρε ΝΎ ἽΔΗΝ Ἀϑησήρας ἀγήψορας ὧν μεγάροισὴν 

γὰς ἀνΐερ. ἐμους, σίαλους 9" “νοὕϊα:ς ἐν αὐλῃ 

τ τανόνῃ δέϊϑυς γίλασας κίετηλεμα χοῖο 

ὧν πάρα, δι ᾧν χερὶ εἶσος τ ΓΦα π᾿ ἐκ τογόμα Ε.- 

“τ λλέμα.χ ἐν Κα Ὑόρη μιέψος ἀσ- χΈΕγε, μιυτστοοι ὅν) 

ὧν πλϑεοσὶ κακὸμ μιλέτω ἐργορῇε ᾽ἔσοςῖε - 

δνα. μαΐλ εοϑίεμεν καὶ “πσϊμέρεεν ὡς “τὸ “πἀρος Ὃ 

σαντα 2 τοι μαΐλα. -αντατελ ἄσστοιοουσν α. Χαιοὶ ν 

μεν καὶ ἐξωμσ τους ἐρέσας, “να θαι ον και 

ἐς ύλον ἡγα-ϑεων μι ρ᾿ αἰαυον παβοο ἀκονίω - 

ἜΣι ἣν “ἰωτκλέμα. χοὸς ““ετνυμέμος γτηον ἤν δα « 

ἀψτοψμο᾽ - τως ἐστὶν ν΄ φιαλοισὶ μιεϑέυμιυ 

ὯΔ αἰγνοϑ'αι ται ἐκ ομτα.. κιὰὼ δυφραλψεοϑιαι' ἐκηλου . 

"οχ αὐλὶς ὡς7ο “σάροιθεν ἐκ φρίτε: “σολλα- »καὶ ἐοϑλεὰ 

Κτλμαπιμὰ μγνστηρες . ἐγὼ “ζει μσσος κα- 

νῶω ἃ ὅσπελὰ μέγας ᾿φμὶ-κὰ δγωμ μενϑον ς ἀκονὼμ 

“σιυωβϑαΐγομισι - καὶ ὥήμοι ἀεξέσαι ὠγνδοθι ϑυμος, 

-΄-4 ρήσω ὡσ κυ μὶ κακας ἐσσὶ κῆρας Ἰηλω . 

Με τύλου Οὐελϑὼν «ἡ ἀυσττονΤῶ Ὡλν Ὡλάμὼ . 

ἀμ μιὰν, σὩὐαλίν ὁδὸς᾿ ΤΟΥ ΟΝ ἂν «“οράω Ἶ 

ἐμπτορος: 51 ὧρ ὑνὸς ἔσηβολος σΩ ερεγαίων 

νος μηοε ἰῷ υυυῶν νμμὶν ἐσαῖο "κεέρϑδίον μαι Ἢ 

᾿ βα.- καὶ ἔκ. Χῴρος χέρα. ασαὐσεν ἀυτομοοιο 

ῥα. . μγκεάρες “λὲ ̓ΦΧομοοι καΤὼ Ὧλαἴτοα πσέμομη-ο - 

δι ὩΔεσίλωβόν, καὶ 'κδτόμιεορε ἐσ ξεοσὴμ . 

ὥσαε Ὡλετὶς ἤςεισγοενί νεωψ τ δηγορεόμτοων « . 

"μάλα πηλέμα χοὸς Φφόμον ἡμεῖν μι μιηριζ4- 
᾿τίναςεκ τούλονὰ ξή ἀμιώποορας ἐλμεα βόεψτος 

λὲ ὅγε κιοὰ ασάρτηϑεν - σά ψυτσ Ἰετιαι αμῶς - 

νέκα ἐς ἐφυρὴμ ἐθέλει “σἰήραν ἄρουραν 

ελϑᾷν. ὀΦρ θεν βυμιάφβορδα Φάρμα κεγέκν Ἷ 

Δὲ βαλ πκραττηρι, καὶ ἡμέας“ σαΐντοαις ΘΆΕΟΣΗ 9. 

δηος οὐῶ ἢ τ εσκ αγέων ναϑιγορεόψητωψ - 

“τἰσζλοιῶν, Ἐ κεκαὶ αὐτὸς Ἰὼψ κοίλης ἐσσὶ ὑὸς 

“τλλε Φίλων «“σολκται αλώμεμος ὡς οὐ ΑΥΜΚΨΝΗ ᾿ 

ὅνπττω κι αὶν καὶ μελλομ οφελλήε “τόνον ἀμ μι 

κτάματα. γα ρβκεν σαντα, λοσαίμεβα. . οικία. “τς 

“τούτου μιν τοερὶ Ὡλοϊμεεν, ἐχεῖν, ΛΩΝ ΟςΤὶς ὀ-συοι . 

) ς ῷαν. .ὍΩΝ ψ7ο ροῷομ ϑάλαμον κι αΤεβηστα.τοο τὐρὺς 

ΒΡῚ 



δωριω) Ὁι ὑντὸς χρυσὸς καὶ 'χαλκος ̓ κῴτο, 

οϑης τὸν χηλοισὶν ἁλις τάνοξαες Ἄσιον - 

ἐ δὲσσίθοι ̓ οἶψοιο ““αλάον ἡ ιντότοιο 

ἕσασαν ἄκρητον θέον ποτὸν εὐτὺς ̓ Ἐχοῖες 

ἐξφις “σοτὶ “τοῖχον ἀρηρότες, ̓ φποτοδινοσενε 

δα ιλε γοστασάε, γα αλγεα “σολλα. βογῖσας Ἄ 

κλπ ςὼ 2. “τεσαψ σαγίῶλες σ“υνκὶνῶς αραρὶάε 

Ὁαϊκλίδες τ εἰμ ὄν ὙκωΝ “ταιμίκνυκτα ἔϊε καὶ ἡμιαρ 

σκεμΝ “οσὐγτεφύλαοσε ὕοον -σολυὶῶλ ράμσὶῳ 

άυρυκλά ὥπσοςβϑν γαστὴρ "υ ἐσηγοριῶλα ο ᾽ 

“«--ἰωο͵ότετηλέμα χοὸς “σροσέφη βαλαιμόμδνε καλίσας ὁ 

[] αἴ ὠ γεν ὀλα με οὶ οἶμον ἐ ἀμ Φιφοράνσὶῳ ἀφνοσον 

ἡ, Ὁ τος μαι τὸν λαρώτϑος " ου συ φνλαοσής͵ 

Κ ῴνονοι οἱομιέψη τον καΐμιμιορομ, ̓ φυοϑεν᾽ εἌϑοι 

Ὡλϊογεμὴς ὁζλνοσεὺς Ἰπαρατον καὶ κηρῶς ἄλυξας . 

Ὡιώδιεκα 2. ἐμ λησον κι «σώμασιν ἀρσον ἁ-πταγῆα. ας 

ἐν ἐμοὶ ἀλφῖτια Χόνον ἐνρρα Φεεοσι Ὡλοροϊσψ . 

ἘΠ οι, ἐσζω μέτρα. μιυληφαΐτοον αλφίσοον: ἃ κΤῆς 

ἀμ οἷν τοϑι - ταξλ ϑροα. “σα γα. τετύυχϑω. 

ἑασσεριος γὰρ εἴων σερήστομ αι ὅτων οστοεκ ἐν ῶ2ν. 

μμστοηρ Ἂς Ὑϑογαρβῆ κοίσπουτε με ητι « - 

Δμὶ [- “-ρ ἐς σταρτίω καὶ ἐς “σύλον κμιαιϑοεντοα. 

νόσου ́ -υ ἄσομεμος “πάβυς φίλον μσον ἀκούσω» 

ΠῚ ςφα.το «κώκνυσεμ δὲ φιλιβοφος ἄψρυκλᾳα. . 

»κ« ρολοφυρομείψη, ἐσεα. τῇ βοεμιτ-α. -«σροσηνῶλα: . 

στ πῖε ϑέτοι φίλε τέκον ἐνὶ Φρεσὶ “τουτογόημια, 

᾿υλάσο: παι εβελής Ἰέμαι -πσολλίω ἐσσὶ [αὐὰν, ὦ 

δεοῦγος ἐὼν α,-γασυν τος - ΟὩ λετοΤΗΆΟϑΙ “σά τρης 

ὩΔιογεγης ΟὩᾺ νοσεὺς «λλο[μώστ-ο ἐμὶ ὥλμι «ς 

δι2λ ετοοὶ ἀντ κίονι κακα. Φρασοῦοι ο-σίατω, 

ὡς κε2λόλω ῷϑιας, “ταδεζλωποὶ σα γῖα. Ὦ. ἀσωρῖαι ο 

αλλα. μἰψώνϑει ἐσσὶ σοῖσι καϑῆμεψος. ὄν σεὶ ΧΡᾺ “ 

“σοντον ἔσσαἘ ἣν ̓γέϊου κακα. -ὰσ' χάνιον Ξε λαίλκοϑιαι 

ἼΤιω “ἰὼ τυλέμα χοὸς σεν εῖγος ἀντιόμ, ̓ υῶλα. . 

θαίρσ 4 καῖε ὅ πὶ αν θεὸν. ϑέγε βουλν .. 

ἀλλομοσομ αν ε μι δὶ Φίλε “ταὶ 
9.9 

πρψγοταψὶ ἱψῶλ ἐκ αύνταῖ εῷυωθεκα τη γενῆ αι, 

ε μιυϑισαοδιαι, 

"αὐὸὼω; “σοθεσαι καὶ αΦορμινθερῖος ἄκονσαι- 
ς Ὶ Ν ν ᾿ ͵ 

ὡς αἱ μι κλοαιονοα. κα ταὰ- χρέα. καλον ἰα- τῆ Ἡ- 



ζ ςἀρεφη-: γρηνς 2 ἐθεῶν μέγαν Ὅρκον α΄σώμῳν- 

εὐ! ἂρ ἘΠ ΧΙ Ῥ Ομ. οσέμτττε τιλάτισιντετον ρον, 

στ κ ευφτα δὶ οἱ οἱψον ὧψ αἀμφιφορώσίν αὐφνοσεμ : 

ἐν ὩΔ εδι αλφιτα. Χόσεῳ ἐνρρα Φεεοσὶ δὸοροῖσιν . 

τηλέμα Χος Ὡζεοδώμ α πίων μεγνσῆρσῳ δὁμιϊλά-. 

ἐυϑὦ -τλιλεγόκσε θεα. γλουκνσὶς ἐεϑίωην Ν 

“στ λεμά χω ὩΣ ̓ ἀκᾶμ. ».«α7α. πολιν ὦ Χο “σα τη . 

Κα ρα- ἐκιαίσχω Φωστι “σπαρίπαμ εν Φαΐτο μῦϑομ - 

ἑασϑίονς ὐεσ  μκα. θοὴν τερεοϑαι αγάγα 

ΩΣ ἄττα Φρογίοιο ϑοήδεομα. φαιζαϊμομὶ ὑοψ 

Ἡσσεεμδα. θοὴν - ὅδιεϑὶ τ ροδρὰν ὑππελεκ το. 

Φιυάσ-ότκελιῖος ̓ »σκ Ἰθωμττότε “σασσι ἰϑῆλιδν . 

[Κατοότενι νκα. ϑοὰν λα 4 ρυσε» “ταψτα. λιμ στὰ . 

ὅλ τ θῴ 7άποεμπες ἐνσελμοοι Φορέονσ! - 

σπησεζλεσσεο- χα τῆς λΐδεεμος δι Ὡιεοϑλοὶ ἕταροι 

αϑροοι κγβέβογτο, ϑεω. Φἰώπρων' ἔκαςον - 

Ἐυϑωπτδν ἐβομσιε θεα. γλουνκώσσις ἀϑῆμκ - 

βκ ο᾽ κέρας προς: Ὡλώμα τοξλνογῆος βῴοιο . 

Ἔνθα μιψμεταρεοσν ἐπὶ [λυκωὼν ὑετὸν χόνεὉ 

πλεζε ωιὲ “νοῦ α-ς- χερῶν 2. κβαλλεκυτσελλα.. 

δ᾽ 2 ̓ἀνδλέν ὦ ἬΧΉΝ κἃ καα “σόλι.- σολαρίσι «ς“ὼ 

ἕία τ᾽ ἐσ σφισιν νσαμος ἐπ: ὶ Θλεφιαίροιστν᾿ τὴ εν. 

ὠὰ ρτκλέμα. Χχομ “τ ροσέφη γλαυκώσυτς ἃ βΆμη . 

τς “σροκαλεοσα “ ἔμη δε εγαίρων ἀ μαι α ομττων 
μι εμστοορὶ φδλομ ἐμη ἡμῖν Ὡλέμας ἘΩΔὲκαὶ ἀυολίὼ . 

στελεμα. χ' «ΔΝ μεεμστ-οι ἀξικυμμῖοιες “τα ρον ὶ 

ἴα τεσηρέστμ οι “τὴν σὰν “σροτὶδἐγμεμοι ὄρμ ἰὼ - 
δν ἴομεν δεν 2 μβα. Ὡιϊαριθωμῳ ὁ λοῖο υ. 

ς ρα Φωγησα σἡ γλσαῖο “σαλλὰς ἀθήγη - 

αρταλί μως -Ὅ2. ἔυῴτα μετ ιχυῖα (αΐμε ϑεοῖο, 

«ὐὰρ ἐσ ρεστὶ μια καγλλυθον 2 εβαίλαογαψ, 

ὅνρον ̓ ἐυφτεσιὶ ϑθινὶ καρη κομοωμτας ἕταρους . 

“τοῖσι εκὼ μήτε ἱἕν τς πηλεμαίχοιο . 

Ὁ άνστ Φίλοι ᾿ἴα. φϑὼμεϑα, “σατο. ἂρ ἸΩΔΝ 

ἀθρό ἐνὶ μεζαρω -μίνπηρὩ εμὴ ὅτ σέσνααι. 
52. δηαι μωὰχ «μία. οἴκνμν θομ ἀκουσιψ . 

τ Ἀ“ιὃὺκ Ἶ ἘΠῚ 2. 54} 
ςαρα- Φωγησας ΝΎ πστα7ο - “Το λ ἀ-μ. ἐπσομτο 

[δι 9 
δι δ᾽ ἀὐμια. “σαντα Φερομττοις, ἐν σξλριω ἐσσὶ μηὶ 

͵ « ΕΣ ! 2 - ͵ «ι 

Κα ππϑεσαν ὡς ἐκελύυσεμ οὔννοσκος Φιλοςῆος " 



ἀνῶλαρα. τηλέκα χοσμνος βαϊψήρχε ὡιαρωη. 

νμὶ Ὡι ὡψὶ “σρυμψη καῖα Ῥεζ(ο «ἀγχὶ Ὡ'αρωῖες 

“ζεστὸ “ηλέμα. Χος- “οἱ Δὲ σρνμγησὶ ἔλυσαν . 

αν δὲκαὶ αὐ]οὶ βα ἐς ἔπεσ κληϊσὶ καίθιζον - 

“τοι σὶν Ὡὲνκμιμον οὕρομ “φγλαυκῶσσ!ς ἀϑίων 

ἀκρακφιῷνρον κ ἐλοαίὀνομτεσυτὶ οἴμοττα, πσομτον . 

στηλεμα. χοςζι ὅτι  ροισὴμ ἐσόρωκες ἐκιλύσε 

τυ λων ἀτή εοϑοαι- “τ 2 οστερωνο ος ἀκονσαῦ . 

ἱσονῶν 4λα τῖνου κοίλης ς 5 τιοοϑε ισΟὩ μεης 

αῆσαιν ἃ ρα [ες « κατα. δὲ -Ὄρ ο“τιοψοισὶμ ὥλησαμ. 

“Ἀκομολέςσία Ἀδὰ ἐν πρετήοισι βοδυσψ - 

᾿συρκσεμόν αγελεος μέσον ἴαίον - ἀμφὶ Δὲ κύμα. 

“τήρη “τορῷνυρεομ μεγάλ᾽ τα χε ὑμὸς ἰονσης . 

“μὸν εθεερν καΤὰ κῦμα “αἰανρήσουσια: κιλώνθομ 

Ζλιυσοίμ. ἐμοιδ ρα ὥσσσλα. βοίω ἀνὰ νῆα μέλαιμαψ, 

«τῆστα [70 κι ριστιήρα.ς ἐπστεῷεαις οἴμοιοο, 

λέβομδ. ἀθα μα τοοισὶ θεοῖς ὠφγενέξασϊν, 

ἐκ. “παμπὼν " μιαίλιογα. Ὡιῖος γλαυκώςσι δὲ κον ΡΆ- 

“σαγμυχὶν μι κγε κιαὶ νῷ “σέρε κιλάσθομ - 

ὙΠΟΘΘΟΟῚΚ ΤῊ Γ ὉΜΉΡΟΥ ΡΑυΔΙΑς 
"λεμιυχομ ἐλθομτα δὴ ἀϑίωᾶ. ξενίᾳ νεσωρ καὶ Φῶς 

᾿ . ᾿ , ς , πᾳ“ " ᾿ ᾿ 
γίται τὸ τὰ συμβεδηκοντα. “ποὺς ᾿ἑΛλιησ, κι ὰ “τον 

ἐκ Ῥοίας «πόλου . “συθόμιμος διευτοὶ --- ; ἘΠ Ὸ- μὰν 

σπῆρα-ς, καὶ [᾿ νωρίσας ἀϑωαν Ἐπ οὐσ αν ὙΟΘΊΟΙ αὐΤηισὶ 

σελά- λαβὼν Φὲὁ σλέμα. ἀξϑς ἀὐρδεα συω “σήσίαρα τω 

νέπορος 4, Ἂς «πρα ρ τὴν ἀτσαιρ: νυκτὸς Ὅς ἐδιημύομι 

υης ξενίϑομττα “ἀρὰ Ὡϊοκλά ὧν Φηραὶ ς»- 



ΟΔΥΟΟΘΙΧΟ Γ ΟΜΉΡΟΥ ῬΑΥΨ ΔΙΑ͂Ο 
Γ ἀμμισο γψεσωρ ΛΕεκῖο.. συωώρτοζ ὸς αἱ . θεὲ ἐπ Η 

ελίος δι ἀγόρονσε λισὼν 

“σϑικαλλεα λίμεψην. 
ραψγον ἐς “πτολν χαλκὸν ἣν 

θα γαίτοισ! Φαίῳν, 

γι ἀ θμε το σῚ βροτοισῖψ, ΟῚ 

φ4λωρον ἄρον ραν» 

δὲ δὲεσσυλονγνηλίος ἐνκοτίμε 

μὸν “τῇολίεϑρον 

ἧξον - “τ οἰ στ θινὶ θα λαί-- 

σὴς ἱβοὶ βέζον, 

“ταὔρους σσα. μμίλαγας ὠγοσ: χθονὶ ἘΌαΡυ χαιτην . 

ὠννία δ᾽ ραν ἐσαν “ΟΕ πκοστοι δὴ ἐμ ἐκ αὐ στη 

Βαλε «καὶ ρον χοῦἶο ἑκα τοϑὶ ὠγψεα. γγαρονε: οἱ 

ἐνϑ' δὶ αλλά χε αἴσα ῖο . θεῶν σατμνρία, κι αἱον ὁ 

διῶ ἶϑυς κατα γοῦἼο ἸὩλ  ἴσία. γνὸς εἴσικς 

αφλαψὶ απ ρονΐ ἐς -“τιῷ δι ὠρμῖσαψ κῶν εβαψ αὐοὶ « 

ἐκδνα αρα. τιλέμαχος νιὸς ϑαῖν . ἀρχεδ ἀθίων -. 

“τὸν -ροτέρη “σροσέψατε βεὼ. τλοωκιώσσις ἀιθιωκ.. 

ὙὝνλέμαχον μιίψσε ΧΡᾺ ὧς ουε Ὡ ἀρωδν- 

στοεκα. γεὲρ καὶ “τ οὐ7ομ ἐσεστλως οῷρα- σσύθκαι. 

"“σαἱρὸς ὅσππον εν [αἰα κὰὼ Ὁψτῖμα. -στλεομ ἐπ τασε Ὁ 

ἀλλαγε γνῶ ἴϑυς κίε με ΠΕΙΘΕ ἹπΕΓΟ ΩΝ οἱ μιοῖο 

ἤἌζδλομῳ ἡμστῖῖνα μντηῳ ὠνὶ παθεοσ κεκ ἄνθε Ἶ 

λίασεοϑοαι δλεμεῖνὰ ἀὐτον ὄσσως ΠΑ κολούρα ΚΥΘΕΒ . 

“ΤΩλος ἣν ὀνκερεᾷ- .«μαΐλα. γὰρ παεπγνμέγος ἐσγὶ ὁ 

ΤἼΤιω ,δο αυ ταλέμαχος πσεπγυμείγος αυτίον ἘνΏλα.- 

πορκ ὦ πϑεταρ Ἴω πὐϑετὰρ πτροσ ΤΗ͂ νξομιαιὰ ὡϊον- 

συν "ενϑοισὶ πεσάρημ οὰ “συκὶγοϊσὶψ . 

αἰῷλώς δίων νέον ἀνῶλρα γδατερογε εξε ρέεοϑιδι . 

τ' ὃν ϑό δωσε “προσεφτε ϑεὼ. γλαυκ ὠτσὶς α βίων - 

ταλέμα χα αὐ ἀυτὸς ἐνὶ Φρισὶ ση σι ἱγοῖισᾷς . 

δέηα. κα μων Ὑεσοθησ χα . ̓-: γὰρ διὰ 

τ οἹ βεῶν αἰκντ ἐ γεψέοϑ'σι τιραφέμεν τὲ- 

δὲ ς ἄρα. Φωγησασὴ ̓γησαῖο παλλὲς ἀϑωκ- 

ΚΚεγυολίμως ὅδ υάταμ ᾿χυῖα. βαΐψε θεοῖο φ“" 

" ξεν ἐς “πτνλίωγ αὐϑιρῦγὶ αὙνρίγϊ : καὶ 'Ὥλρας ὲ 



ἐγϑαρα μέσ; ΩΡ ἰκοίῷ σίω ἡα σήν, αμφὶ δ᾽ σπαῖροι 

ὯΔ «αὐ τερττοιωόμ εψοὶ κρέα τῶ πῆοων. δήαυτ ἐν ρον 

δὶ δ᾽ ὡς οἱ ξῴμους᾽ ἰΏλ ον, ἀθρόοι ἄλβον ὃ ἀπσαγτος . 

χϑοίγτλασαίζογτο,͵ καὶ ἐ2Ὰ. ρα οϑαι ἀψωγον 

“πρῶτος μεδτορί δες τ ἀσίαρατος ἐγίνϑευ ε ἐλθὼν 

ἀμφοτέρων “λε χέρα, καὶ δρυσε πασρ. ̓ς δου ΤΊ 

κι ὠεσιν εὑ μιαιλα κοϊσίψ ἐσ ̓Ῥα μαβοιςξ α λίησι . 

“σάρτε καὶστγυηττω βρα συμλδεεῖ, καὶ “σατερὶ ἃ ὥ 

Ὡλῶκε ὀαρα. ασλαϊγχγρὼν μοίρας ὧν δ οιμον ἐχένε 

χρυσέω ὠνδέσαὶ . ιφοδιοκόμεμος ιὲ “σροσὴν ὅτ 

“σαλλα δια θηγαιίω κουρίω 2 ιος «Ὑἱὸ Χοῖο 

᾿σχεο ϑυὰ ὦ ὄξῴε, “σοσ δα ωψὶ ἀνα κ τι - 

“τον γὙρ' καὶ ϑαυτης ἰὠπτησατε διόυρο μολόγτες . 

ὠὰρε ἐπὴν αάσπετε καὶ ᾿ἐνξεαι ὃ Ἡ βεμεῖς ἐςγὶ - 

δὸς κ]ουτω ἐυῴτα. δέσας μελίκδιεος οἶψον 

ασήσαι. ἐπ καλΤουστοον δἴομιτι ἀϑα γα τοοισὶν 

᾿ἐν χεοϑαι «πσαάμτες διε θεῶν χασπεέουσανϑρωσσοι 

δν,οὶ. μεώσεδος ἐστὶν .ὁμκλικίν δ᾿ ἐμοὶ αὐστοῶ 

“τουεκ αὐτοὶ “προτέρω διώσω χρυσέου αἀλήσον. 

ΠῚ ς «ὧν ἐν χῇσὶ “τ ἰθάζλετ τας κϑος σιμόν - 

Χαῖρεον ἀθημαιν “συψγυμέγω ἀνδρὶ δήκαίω 

Ὁυωεκ α δ “προτέρη δὺῶκε Χρυσάου αλήσομ- 

ἐΤίκα, δ᾽ ἐν ΧΕΡβο-σολλα. -σοσ ον ωψι ἀνακ τὶ 4 

ΚΚλυθιπσοσάδια ον γαβόχε- ζ.Ὰ δὲ μεγῆρκςε 

ἁμῖν δ, Χορ ἐψοισὶ, τιλώπιισοιταί δε ργα. . 

ψέσορι μὰν “ρώτησα. καὶ ναϊσἹ Ἰκῦϑος σα (ὲ . 

ουτὰρ ̓ υφτάνοισί φύδον χαρίεοσαν αμοιξζιὼ 

σύμσα σὶ “συλίοισὴν αἰ. αἈάτας ἑκαόμθης, 

δὸς δ αἰ σποιλεέμα, Χον καὶ ἐμ ἐππρηήξαγτα. νέεοϑ' ἀκ 

ωεκα δζρίκόμεοϑα, θοκ σι ναὶ μελαιψῃ 

Ἢ ς ἀρ ἔυφτ' ἡρα-το κι αὰ ἀυστον σαντα Τελίτα. - 

δόκεϑε σ-λεμαί χω καλὸν δέσυας ἀμφὶκ ὑπ σεέλλου 

ὡς δ᾽ αὕσκως ἡρα-“1-ὸ οΏλνασῖος Φίλος μος . 

δ) Ὡύέσσ ὡπήῆησαν κρενσερτδα. καὶ ἐρυσαψτο, 

γεοἦρας διαασα ὩΈΡΗΡΟΙ, Ὧι ἀγωωτέρίκ υϑέα, δια σα. ν᾽ 

«ὐὰρ ἐσῳ “αϑδοῖος καὶ ἔϑιμενος εξ ς ἐγὼ ψτο . 

σοῖς ἄρα, μιυϑὼψν ἄρχε Ὑϑδηνίος ἱτσ στα. νεπὼρ - 

νι ΖΛ ἢ καλλιομεσῖν μ. Πα λλῆσαι καὶ ἐρεοϑαι 

ξάμους εἷς . Ουτοψές ᾿ἀσὶν, ἐττά ταρτησαν εὐνωϑὲς « 



ὡς ξήνοι τιμες ἐστε . “σοθεμ τλή9: νγρα. κελάνβα,, 

ἰδ οὶ καΊο. σσρηξῖν,Ν μα“ ἸΩλιίως λα λκοϑ- Ε, 

δια τεληίση ρές ντσερ λα. “τοοῖτα λοωμήται, 

υχὰς “σαρϑεμ μοι κακὸν αλλοδασσοισὶ φεροΐϊ ἐς. 

ὝΤ ον ὦ “πηλέμα χος τετγρυμέμος ἀμτίομ ἡνῶλα.. 

ϑαρσισας . οἷν γὰρ ἐνὶ Φρεσὶ ϑαίρσος αθιωη 

θη Χ ἵνα μεὶν τὸ δὶ -σαβος ἄσσοι Χορ ἐψοιο᾿ ἐρου το ᾿ 

ὡ ϑέσορ νηλμιαῶλη μεία κύδιοςς αχαλώψ, 

ῴρεαι ὅσσοϑεμ 4μ ἐμ, ἰὼ δὲκαυτοι κααλεξω . 

ἡ ἐς ε Ἰθαίκ κε ὑπττομηῖον φλλλονθμν ὸ 

“σρήξιςῶν. "Ω δ Ὁ ου Ὡἡμίῖος Ἦμ αγορώσω . 

“σαοςέμοῦ κλέος ὄνου κτερ Ἀϑη οὶ “γον ἀκονσω 

“Δίου ΩΝ νοσ κὸς το Λα σ Φρομός οὖμ ό]ε Φασὴὶν 

οἵω σοὶ μαργάμεψου “Ῥώων -σολὶν ἐφαλαΐσαξαι . 

δου ςλϑν τὰρ σαγῖας Ὁσοϊβωσὶμ ππολεμεῖζου 

πάϑόμ ϑ' κι χι ἔκαςος α΄“υώλζρο λυγρῶ ολέβρω - 

ἰκνοναιῶ καὶ ὄλεθρον «πυδύϑεα. θῆκε κρομίων δεν; 

ΕῚ ;γεύρτης ϑιωαῖαι σαῷφα Φυεμεν ὁπ οϑ' ὁλωλε, 

49: ὅγωυ νσέρον δα μα ἀγδρασὶ Ὡλυσμ ἐμεεοσῖν, 

{τε καὶ ἐν λα γᾷ μια. κνλια σὶρ αμῷφυτρίπης ὦ 

“τὔνεκα. νι ́ “-- σα. γοωα 8: ἵκαἴγολεαι, ἀκ βελῴρϑεα: 

ΚΚένον Ἄνγρον ὁλεθρον ἐνταστν " {πον οσσωσσας 

οῷθαλ »οῖσὶ π-εοισῖν ἰὰ ὅσον μιῦϑομ ἄκουσας 

“λα φομέμον . “περι γαρμῖν οἱζυρομ σίκε ἈΤᾺΡ Ν 

μιλῶ υ την αἰδλὸμ γος μιφλίοσεο ἐμ ἐλεαιρων . 

Φιλλόο,μιοὶ καταλεξον Οσσως Ἡψμσα ας οσστώπωσες 

λιοσομιαι, φυοτέτοῆι ὶ πατὴρ ἐμὸς ἐοϑλος Ὀῶλνοσενς 

ἢ ἔσος (αὶ φίομν Ὑποσς ἐξετίλενε; 
δλήμω ἐνὶ τ-ρώῳψ, Ὅβθι σα σ' Χέτ σήματα χαοὶ «΄ 

“τῶν νῶμοι μιψῆσιοι κα μιοῖ μη Ῥ-τὲς ἐψίσηΕ.» 
ἣν ον ημ βετ πέτα: γδιωϊος ἵστα γέσωρ ᾿ 

ὦ φίλ᾽ ἐπτφμ μγισας οἰζνος, Ἦν ἐν ἐκ ἕγω 

ὥλήμεω ̓ἀγετίλημ εν μάγος ἀσιχεέτο, ες . χαώψ, 

ἡλϑὼ ὥστ ξω μὴυσον ἐν “ὐβοηῶλε ας πόμστοον 

πσλα ζόμ εψοι καῖε. Ἀλιῶ Ὅσπτη ἀρξάψί α ΧΊΔᾺ ἐς, 

Ἰλόσα κοὶ ὰ πιὰ ατν μείᾳ.- “πριαΐμιοιο ἀψακῖος, 

μαργάμ ὃ: ὠνϑαῖὰ ἐπάτα. κα-τεκταθεμ Ὅογοι ἀρίσοι . 

ἐυθα ρνο μα ς Ἐρ ἐἰτας τ ρμῖος . ὦψβα 2. ἃ χιλλώς . 

ὄυθϑα. δὲ -“τασπτροκλος βεοφὶν μιϑογὼρ “«ταλαῦ ος» 



ὠγνθαιέεμος φίλος νὸς «μα: κρατϑοςεκὼ ἀμύμων 

ἀψμτίλοχος, δὲ μὲν ϑ4ήν ταχὺς κΩδὲ μαι χηστιιε Ὁ 

ὄνα το “αὐλλετ Τοῖς -σάβομεν κακαὶ - τίσκε ἐκιζνα, 

β “σαὐ7α [ενβηστω το καῖα. θμηστοῶν ἀνθρώπων . 

ΨΩ 4-πευσταίεεσίεκοὰ ἐξαίεστ-ες ““αραμίμψων, 

εξῥέοις ὅσα. κφρὶ “σαϑονκακιω. Φιῖοι α Χοκοὶ » 

“τρὶν κιὶν ὐνιηϑής, σὰν “σαρίϑα. γαῖαν Ἵκοιο- 

ἀνάίτες [αι ρσφὶν κακα ἐ5:Π μεν ἀμ Φιέσομτες 

“σαντοοϊοισ Ὡόλοισὶ - μογὶς Ὡιεσπ-έλεοσε »ιρογίων : 

ἡ )ὰ τίς σοτε μιστὴμ δμιοιωθημεεψαι ἀμτίω 

᾿μϑελεν . ἐσ κμαΐλα “σολλον ἐμί κα. Ὡἴος δῶλνοσεὺς 

“σαμποοϊοιστ Ὡλόλοισίπσα τΉρΤτεος '᾿φ( στ εομγΎε 

κι {μον ἐκ γοργός εοσὶ - σιδασ Χεὶ ᾿φσοροωμτ-α. . 

᾿στοοι [ἀρ με ὕθοιγείοικ ὄπεες, σΏχέκε φαίης 
ἀγῶλρα με ὡτιδον ὡζιε ἐοι γε ὁσ7-α. μιυβησα οϑαι 

Ἐυϑϑηστοοι ἕίως μὲν ἔγὼ κιὼ Ὡῖος ὁζλ νογενς - 

ἘΩΑ ἐσχοίεστοῦν ἀγα [ορμῶαί χεράς ομεν - δ πτιὶ χη 

δν “ἐγα. θυζεὸν εχογτοε γόω κα αἱ τα φρονὶ (ουλᾷ 

Φρα ζϑμ εϑ' ργφοισῖν ὄτσως Ὁ Ο Χχαρῖοα. γίναπται. . 

«ὐἹὼρ ΕΣ τρία μοιο -σολὶν “δ ἰυσέρσαι μι ἀσσνω 

(μεν ῳ ὑμεθσὶ «θεὸς Ὡκεσκελ ασεὶ Ὄχᾶιονς » 

Κὰ “-ὀτεῶλκ ζὲνς λυ Ὑρον ἐνὶ Φρεσὶ μ"ῶλ στο νόσομ . 

«ργέοις ὑσὶ τ “ΤΊ νοημέοψες, ὕΩλε δύκαιον 

“παῦτες σαν: “Τῷ σῷεων “σολεες κακὸν οἱ τον ἐσίασον 

“ωὠἱος εξ ολοῆς γλουν ὠσστῶνος οβρίμι.οπσαύπερης 

τ᾿ ερὶν ΦΡΦΩ καὶ μετὰ μ Φοτέροισιψ ̓ εθηκκεν . 

“-ὠὡὠὡδδέκαλεοσαμίψω αὐὙορὶωε ἐς“σαύϊαςα χάιονα 

μα} ατορ δκαϊα κόσμου ἐς κελῖον καα διωντια,. 

δὲ δὐῖλθου οἴψω ς εβαρηόσοες ες αχομῶὼψ 9. 

ἐενϑον μιυϑάοϑιωτοῦ εἵνεκα. λαὸν ἀγάραν . 

Ἐνϑ᾽ “τοι με εμέλαιος ἀγψώγά τα ας χαοὺς 

γόσον μὶμγήσικ εοϑ'σα ἐσδυρία νῶστα ϑα λάσσης « 

χδνς αὙγὙαμέμψονι παύμσαν ὥψδα γε. ξοὐύλῆο γάρβα. 

λαὸν ἐρνκακ ἐφ. ῥέζνδ ἐρὰ ς κα τόμδας- 

ὡς τὸν ἀθημαιης 2 ἡγὸν χόλον ἐξα κέσαιτο 

υἱνυῖος - - ΧΩ ἐστὸ ἨΏλΝ ὁ δου σεοϑοι ἐμ ελλε - 

ου γάρ τόξα, ϑεῶγ ἐπ ζαι μόος σμὲν ἐγὼν - 

ὡς “πο μὲν χαλεσοισὴν ἀμεδομένως ἐγσσεεοσ ῳ 

Ἴσασαψ .δὶ δ᾽ ἁμορονυσαψ ἐν κυνημίζῶχνες ἃ χαιοὶ 



ἡ χὴ θεαχγεστῖν - 2 χα. δισφὶσῖν ̓ ἸΨΩ αμεβουλη- 

υυ κα. δὴ αεσα μεν χαχεθα. Φρεσὶν ὅρα αἰγοῦϊες 

᾿αλληήλοῖς «ἐπὶ Ὑχαῇ Φεὼς Ἢ ἡρτονε “σημα. καικόϊο 

ἡποϑενῶ δι αι νέα ς ελκομεν 4ε λα ὩΑϊαν- 

κτημα7α ἐς νατοϑέμιεοϑα., βαβυς ώγονεῖ εὔμαξας.᾽ 

ἡμίσεεεῶξα ρα, λαοὶ ἐρατον ογ7ο ἐπ ἐμογντοὲδ 

ἄυβ; ̓πσα ρα 4 κὶ αἰαμεμψμομὶ ποιμένι λαὼν- 

ἡμιΐοτεες ὥλαγνα βα ες ἐλαύψομεψ νῷ δ Ὲ μαλ᾽ δηνκ 

Ἐ-σλεου - ἐσγορεστεμ ὯΝ ϑεος μείακιτεα, “σομτον Ῥ 

ἐς τοψεῶλον Ὡὐελϑοῦ]ες ἐρέξα μεν ἱδα. ϑεοισήῳ 

οἰκαῶδε ἵεμοεψοι . ξεν δυν σσω μηθῸσο μόσομ 9. 

σΧΘΉλίοε: «ὧς Ῥ ἐρ'ψ ὦρσε κακὼ κυ δά κν δομὼ ἄυ-τὶς 

δι μὲν ὥσττος ρδΤα τες εβθαν νέας αμφιελίοσας, 

ἀμ Φοῦλ νόσῖα: ἀγα-κῖα. 2ιοαίφρογα “σοικτλομητίω, 

τις ἐσαράξι [ἀμ ἐμψονῖν τα ἘΣ νά ον - 

οὐαὶ ρ ἐ[ὦ σίω ψκευσὶν αολλέσῖνμ αμιοι ἐσομιττο 

Φόν γον ΟΝ τ λον Ὁ δᾺ καικαὶ μαδστο ζιαύμωμ . 

Φόνγε δεέτνδιέος ὑν ὅς αρμῖος, ὥρσεο ὯΝ 

οὐδὲ ὃ: δᾺ μία. νῶϊ κιὶε σις μεεγέλαος " 

ὧν Ἀέσιβωδι ἐκὶ ΧεΕΏΔολιχον πλόον ὅρμ αἱψονῖ ας, 

ἕπτάρους : 

Ἢ ᾿ καιθυτσῦρε χὶ οἷο ψεοΐρεεθα. “αιπυ αἱ Ἄοέοσας 

νήσου ἐπὶ «Τυρίκε Τὼ ἐστπερίσερ ἐχομτοες - 

Ἦν υσενὅϑε νΐοιο “σα ρψερεοεῖα. κεῖ μια γα, - 

Κσγσέομ. ἐμ ΝΣ θεὸν ῷηγαι τέρας - αὐὰρ Οὐήμν 

αέξε͵ καὶ ἡψώγᾳ τίλα [ος μέσον ᾿ς ̓ ἐὐβοιαν 

τ μ γάν οῷρα. τα χῖσα, υπσεκκακοτοτα. Φυύτοιμεν - 

ὥρτοξν ἐστὶ λϊγνες ονρος ἀμμψαι: ὦ δε μαλ᾽ ὦκα 

ῖ ἰχϑνουῦῖα. κιλάνβα. Οοἰεέδιρα μον τ “ἐς δὲ Ὑδαισον 

ἐννν χῖαι καταίοντο. ποσ 42. ἀοψὶ δὲ ελυλοτο 

“πόλλέσ! μιαρὶ ̓ϑϑεμεεν πυέλα [ος μέγα. μεεβησαγῖες . 

“τ-(ξξρατον ἠιβὶ ̓εὑω ὅτεν ἀργεῖ υκα-ς ἔϊσαιε 

συ διε ξ ἕταροι Ωλιομιιδιεος ἵσστ οὐνα  μοῖο 

ἐσασαψ. αὐ7ὰ ρ εἴωγε πυλογδν Χον, ὄν ϑέσοτ' ἐστον 

οὔρος: ΤΟΝ προ τας θεὸς “προῦνκεν ἀημοὰ - 

ως ἦλθον Φίλε “τέκγου αὐ άυθας νῶι οΙ2Δα. 

κ {νων διτέσάωϑερ α. Χαιὼν διτασυ ὅλον - 

ὥσσα δ᾿ ἐνὶ ξεεγα. ἱμάτια ̓καθημιγος ἡμε Οτέροιστ, 

πτάβομιαι ᾿ θεμ. Ἰςεσὶ Σ δλαΐστεοι ὀνδοέσε κά στω - 

43; μὲν μυρμιῶλόγας Φωίσελθεμεεν ε εΓ Χεσϊμώρους͵ 

᾿ 



Το 

ὅσέ αγαχίλλιος μεγαϑυμον φαιδίμος τος . 

ἄν Ὡ.ἐφιλοκ τατω “σοιαψ τοῖον ἀγλαὸν δον, . 

ἜΙ ας ααἴδομι ἐνεὺς εκ ρτίω ̓ φσίγα γέταιρους . 

δὲ Φυγον ἐγ. τόλμαν πόντος Φεδι Ὁ σπτίψαπσανρα. . 

ατορήλὼ δὲκο ὐὐοὶ ἀκουΐσε νοσφὶν ἐομτ-ες, 

ὡς Ὥστ ὡς ταιγοϑος ἐμισ-α7ο ἈνΎρου ολεϑρομ Ἂ 

ὄν Ἦστοοὶ κῴνος μὲν ἐσ ϊσμον γϑῶς α΄πτετισεμ - 

ὡς ἀ γαθον καὶ “σα τὄνα. καῖα φβϑιμιέμοιο λισέοϑαι 

αψότρος, σφ καὼ κῴος ἐτίσαῖϊο τ βοφορῖα. 

αἰ Ὑ͵οϑον δολόμοντῆν, Ὁ ος ὅι μον κλυτον᾽ ἐκα . 

Κὰ συφίλος͵ μάλα γαρσδρόω καλομτοε εὐεέγαψτο 

«λκίμος εοσ- «μα. “τίςσεκαι ὁ διῤ γόγων Ὃῳ {τι ̓ 

[ ον “ἰὼ “τηλεμια, χοὸς “σευννμεμος ἀψτηον Ἀνῶλα.- 

ὼ ψέσορ γνηλνια δὰ μέγα. κυδοςς σα. χϑιθᾷ, - 

Κὰ ίημ κήγος μὲν ἐτίσαντο καὶ δι ἀὐχοιοὶ 

οἱσουσὶ κλέος ὄϊρρυ, καὶ ἐ ἐοσ ομε ἐμοῖσιν «οἰῶ. 

»Ὲ γὰρ ἐμ οἱ “π-οσίωζδε θεοὶ δωμα λεῖν ““σαραϑάεν 

στϊσαοϑαα λενήσηρίες ὑσσῦβα σίμςς «λεγήνας . 

δι “έμοι υθρίφογτεςι α“ταοϑαλα μα χα μοωμτται . 

δὴν ̓ουμ οἱ Τοιοῦτον ἐσέκλωσαν ϑεοὶ ολβομ 

ἐλ ρον, καιεμοὶς υνώ εἐ χρλτετιλα με ἐμισσης ο 

ἡ ὐλμεδεή: ἐσ ειτα. Ὑδιψίοςὶ ἱπσσσ στα. νέςτωρ 

; Φιὰλ ΟΝ ταῦτα μογεμψησας καὶ ̓ ἐζτες, 

Φασὶ Αὐνσηβετε σπς μηστρος ἕίμεκ αν “σολλοὺς 

ὧν μεγαίροις ἀἐκητὶσεθεν κακοὶ μηχα ψαίαοϑοι - 

φπέμοι μὲ ἑκὼν υσοϑδαμψασω ἰς σέγελαοὶ 

ε χϑα ρουσαγα, ὄνηλεον ἐσσὶ αἰσομοεμοὶ ϑεον ομιῷῃ . 

τς ὩκοιΩ ἀκ υτοῖ ἐΡῸΙ βιαςαποτίσξα ελϑὼν : 

Ἦ Ὅγε ΡΩΝ ἡ ἐὼν «ἀπ καὶ συμ-σαϊῆεςς αΧαιοὶ ι 

ἀγαρσὶ ὡςεβελοι φιλεήν γλωωκώσσις ἀϑίωκ 

ὡς “του τοῦΆνοσκος τυϑίκιδετο κυδαλίμοιο 

Ὡλήμεω ὠνβώωψ. . Οθι πα σι χομεν ἀλγεα. χαοὶ, 

Ἶ [αὐρσω ἼΩΛον Φλεβεοὺς ἀγα φαγϑὰα. φιλάμτιας 

ως κήνω ἀμαφαυϑα. “σαρίοατο “σαλλεὰ ςαβημη - 

᾿φσ' ὀύσττω γεθέλοι φίλε: ΠΏ το 7ε βυμῶ.- : 

τῷ κεμτὶς καγωργγε καὶ ἐκ. Ἄελα βου το [αὐμοοιο - 
οῳ ἐάν τηλεμα. Χχος τσυγνριψος ἀμτιον ἡνῶλα,, . 

ὦ γέρον - .  οῳτοῦ τοῦ ἔστος τοιλέεοϑ'αι οἴω - 

χω [ἀρ μία. ᾧστες «ἀ[εμ χά αν ΠῚ ΓΞ 



εΛ “πομ εγὼ στ-α. Ὑγένοι-τουζὰ. 4 θεοὶ ὡς ἐθέλοιεν . 

Ἴ. ον οἰῶντε “προσέψυε θεα. γλαυκὡπσῖς αβθίων - 

“ιλέμιαχε: “σοΐομσε “τος ᾧν γε, ἐρκος οὩ Δ Των 

ῥέα. ϑεόςκ εθελωμ καὶ τηλόθεν ἀμϑρα. σ΄αὦστω - 

βουλοΐμιν ᾿εἔωγε κιοὶ ὅλγεσ. “πολλαὶ μεογήσιας, 

οἰκ α δε τελθέμ εψαι, καὶ ϑοσίμοου πμιρ Ἰωλεοϑαι, 

ππελθὼν ἀ“πσολέοϑαι ἐφεσῖος ὡς αἰαμέμψων 

ὠλεϑ' ὑπ αι οϑοοιο 2 ὅλω κιὰ ἃς ἀλόχοιο. 
ἀλλ τοι βαψαῖομ λλὴν ὅμ οἴνου ὀνδὲ θεοί 

Κὰ φίλω αν δ ̓ 2 δ] ἄν αλαλκεμ. εν ,ὁπσσότεκεμ ΘΝ 

μιοιρολον κα βελισὶ “τὰ ψηλεγέος βα να “τοῖο - 

Τω οὐ ὦ “ὐλέμία, χος σευψυμέμος ἀμτίον πνῶλα, - 

μεεμστορ, εκ ὅτι ταντα. λεγώλεεβα κιόλομ ἐμοὶ τ . 

ΚΚᾳνωξλουκίσι νόσος σιτύυμος ἄλλα δὶ ΜΩΔΝ 

Φραοταμνταβαψαῖοι βα ναῖον καὶ γκῖρα. μελώψαν . 

νυ 2 ἐθέλω στ )οέ ὄγο μία λλῆσαι καὶ ᾿ἐρεοϑ'ας ͵ 

ψέσχορ ἐπ ὐϑίδιῶλε δίκοις κΩλ ἐφρομῖν ὅήωψ 

“τρὶς γάροληρμῖμ φασὶν αναϊξαοϑοιγέμε αγδιρώψ. 

ὡςΤεμ οἱ ἀϑα ψάστοις ̓ νδαλλέο ᾿ἀσορα αοϑαι 

ὧ ψέσγορ υνληϊαίδα -σνζλαληθες «μίασε- 

“σῶς εϑαμα β4ῶλις ὄψρνκ ρων αἰαμέμψωμ - 

“σοῦ μεμέλα ος ἑὴν «“τῖνα Δ ὐ7ῶ μλσα πολέϑρον 

οαγϊοϑος Ὡλόλομ τίς, ἐσῳ κταγε “σολλὸμ ἀράω- 

Ἦ ὀνκαργιος ἡ πεὴ ἃ χαϊκον ἀλλάσση δν 

τλὰ ξετυσαγθρώσον ςὅζλε ῥα ρδμαάς καϊεσεφν Ξ- 

ΜΝ τ ὀγξιὰμφθετ᾽ ἐπ ψτα. γϑαμῖος ἵστα ὅτ-α. ψέστωρ 

“τοῖγαρ ἐγώ οοϊΤεκ μου ἀληθέα. παντατγορώσω ἊΣ 

᾿κποι αὶ Το κὐτος οἰκῶ ὥσικ αν ἔτυχϑην - 

φ Φωομτοιγιοϑὸμε ἐνὶ μετα ροϊσιῳ ἔγετμιῳ 

ἐμβνοξοα Ἰὼν ξα νϑος μιεψέλαος . 

τῶκε διουδὲ ϑαμομτὶ Χυπάω ἐστὶ ̓[αἴαν᾿ ἐχίαν.. 

ἀλλαρα τόνγε κιῶες τέκαι οιωμοὶ ἱκατδλανξαν 

Κ4. ἐμὸν ον “σεολίω κὰς ἀρί[εος- ουδεκ τίς μὰψ. 

γα ύθενα «. χα ῶι ωψ - .μαλαὰ. ὰρ μία. μσαῖο φγοῦ ὺ 

ἡμις μὲ κὲρ ἡ 4θ᾽ “σολέας πελέογτες «εθλους 

᾿κμ εϑ' τ ὁ 2 ἐνκκλοΐμν Ἀχῶ ἄργεος ἵσσυ οροώόν 

“πόλλατα μεμγομέω αλο Χον θελγεσικ. ἐππσεεάσιῳ ο 

“ΩΝ ἧπτοῖ “τουσρὶν μὲν ἀγαψετο ἐργον αἀφκὲς 

Ὡαἱα. κλυτωμμησρη . Φρεσὶ [ἀρ κεχρητα[αβησι . ; 



““σὧρ γὰρ 'ἣὴμ καὶ ὼ ἀοιδὸς - ἀψὰρ, ὥ Ὁ παόλλεσέτελλῳ 

τράϑας Ροίνμι ε κἰὼν ̓ φρνοϑοωὶ ἀ κοι τμ. 

ἢ ἄλλοσε δϑιμν μοῖρα θεῶν ἐπσεδησε δα μήμαι 

Ὁ Το τέτου, μὲν «οἰδὸγα ρων, ἐς ψήστον ἐρήμοηῃ . 

καλλίσσεν οἴωμοισηψ ἱξλωρ καὶ κυρκα. Ὑεψεοϑαα 

] στ Ὡλ εβελὼν ἐβελουσταμ ἀμηία γεν ὃ ὉΜ δὲ ϑομομδὲ . 

“σολλὰ δὲ μεμρὶ᾽ ἔκμε ϑεῶμ ἱξοῖς ἐστὶ οὐὐλκης Α 

“σολλα. 2. γαλματαψηξ- .Ὑφαομαῖ αὐτε Χρύσογτε 

ἐκτελέσας ἤνγωι ἐργον, ὁ συ δ]ερυξμοϑυμῶὼ - 

ἁμιᾷε μὲν νος ἁ΄μιε. “σλίομ εὐ βοίνϑεψ ἴό Ἰου τες 

αὐτρήδης καὶ εγὼ φίλα φοιστεςι αλληλοισὴμ . 

λλόσπεσουμίομ ἵ ρὸν ἀφικομεθὶ ἄκρον ἀὐθημὼμ 

ὧν βα. κυδβμίντίω μευ ἐλάον ὑπ Ἰδοςς «“τόλλων 

ὅς « Ὑα μοῖσι ̓ ἐλεοεῖμε εττο; Χόμεγος καστεπσεφμε 

“-σνδλαλιον μέγα. χϑσὶ ϑεουσης νηὸς ἐχομτ-α. 

Φρομτὴν ὀρατορίδην [57 ἐκαίψυτο ΝᾺ ̓ανϑρώτστωμ 

βνα. τ Ἐρησται ὅστε ἀπτὲρ Χοῖεμ “αελλαι- 

ὡ ς ὅμεμ 'μθα. κα τέσ χαν ἐσφγόμεμος «ὃς ἔτ ὙΡΎΝΝ 

οΦρ' ἐπταρον θά πεῖ οἱ κα κα κέρεα. ατϑισαν . 

ἀλλότε “ληχκαὰ κάψοςϊ Ἰὼν σαὶ θἸσοτον “αόμττου 

ὧν υευσὶ γλοφυρισι μαλᾳαίνο ὁρος ὡτν 

᾿ ξε θέων -“τῦτε ὡλνηνγϑὼω ὅδ όψρνοτα. ζες. 

ἐφρασαῖο - λιγέων ὡ,Δαγεμωψε σαν τιμία. Χόυε 

ιν μα στ-α τέβοφό εὑ τα. πξολδμιαν: σα. ριον ὃ 

οὐθα. δήαστείξας; 71ας μὲ Ἀρέτα «τίλα σιν 

Ἡ ιχὶ κα νϑώγες ἐμακον ἰαρδαγουΐ ἀμφὶ δέεϑρα. 

᾿εαὶ ᾿ δέστὶς ἌϊοΣα ἀὐσήα τ᾽ ἀς λα. σετῸν 

ἐσ’ ΧατιΝ γοῤτώεν ὧν ἡβοαδει τόμττα - 

ἴψϑα. νότος μέγα. κνμια. προτὶ σκαιὸν Ρίομ δ. 

ἐσφαισὸν- μῖκρος “λέλίθος μέγα. κύ ἐασσοίργέ 

τὐμοΐμ ἂρ ̓ὠγϑθθλλθου σπουδὰς 2. λυξαμξ ὁλεβρομ 

ἀνῶλρες: ατῶρ υπα σίε “στο ἱ ασϊλα διεοσ μ᾽ αξαν 

κύματ: τὰ ρας “σίντε νέας ΣΎ γς τις ἐμὲ 

««Ὑντῆ ω -πσεέλαοσεφέρωμ ἀψεριθοῖε καὶ ὰ νδὼρ - 

ὡς ὅμεν εμϑα “πολι βίοτον κοὰ Χρυσὸν αγέρων : 

ἅλα “το ζω νὴν σὴν στα λλοθρόους αγθρώποους 

“τόφρα. 2ιέσταν ὑπταιγοϑος ἐμιισαῖο οικοθὶ λυγρα. 5. 

πτάνας ἀσπρφδυν. “αἔϑιμντο ιέλαος υτσαμπτῶ. . 

«τ αζϑες [εἰ κ: μμαοσε ́ -ολν χρυσοῖο μνκῆμης 
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“τὸῦ δὲ δὲ ΟὙ διοα τὼ κακὸν Ἠλυϑεζλῖος ὀρέστης 

Ὁ ἀ-ὐὰθημαωμ κατα. δ᾽ οζταγε τ αβοφογβὰ 

σι Ὑἶοϑ᾽ον δολόμιντὴν, ὅ ος ὁϊ "σατερα, κλυτὸν στα . 

᾿ἡτοὶ ὁσου κτάνας͵ δαιγυτάφον «ργφοισὶν 

μιντιροσῖε πυγϑας "καὶ αναλκιδιοςο αὐὙγοϑοῖο . 

ἀὐπτῆμαρ 2 δι ἤλϑε (οὴν ἀγαθὸς μιεμέλαος ᾿ 

“πολλαὶ τ μεσ ταγων, ὅσα. δι ϑέες ἀχϑος “άραν . 

Κὰ σι σν Φίλος: μοΏλθα, Ὡλόμογὶ ἀσσο τηλ' ἀλάλησο . 

κτάμαα τε “σρολίτων γῆρας τὴν σοῖσι ̓ ὩολιοἱσΊ « . 

δυπὼω ὑδῷϊια αλονς, μυτοῖ κατασσαγτα Φαΐω ὥσ 

Ὁ τῊμ αΤ α- δὰ ογάμεγοι «συ δὲ "ρηιν σιν ὅλον ἐλϑης . . 

δίνη ες μιὰ Ἀι ψέλα ον ἐγὼ κέλομιαι καὶ ἄνωγα, 

ελϑῴν- κιήνος γαιρψέον δοθὲν ̓ ἀληλονϑεν 

ἐκ τῶν ἀγϑρώπσων δ᾽ θεν κι ἐλ σοιπτοόγεβυμῶ 

ἐλϑεμεεν ὀγτηνα. “σρῶτομ ἀπο δοφηλωσὶν αἰλλαι 

ἐς -σέλατγος μεία. πτοῖον θεν τοέυ- ὃ δΩνοιωμοὶ 

ἐόετες οιχμῶσιν ἐπ εγαντοε Ὡλ4μόμσε ᾿ 

δ θὲ νὼ οϑὰ μηϊ τε ση καὶ σοῖς τ-αἱροισὴν 5 

42 ἐθελής “ϑεφος πσάρα ποο Ὡιφροςῖὲ γε Ἰ-σοτοὶ ο 

“σαρῶλετοι “ες ἐμιοἱ δίστοοι “σομσσμες ᾿ἐσομστοῦς " 

ἐς λακεϑιαιξεομα. αν, Οθὶ ξανθὸς μινέλαιος . 

Αίοσεοϑιαι Δ εμὴν ἀωστὸψ ἰψα. γημιερτοίς εν ἸαχΓῊ 

ἡ ῶδος ὥίουκ ἐρίᾳ, ἕως (ὲρ πευγυκ γος ἐστὶν Φ 

ς Ἰφατ. "Ἀίλιος ἴα ρ εον κιοὰ ἐσσὶ κγεῷα.ς ἦλθε. . 

“το σὶ 2 ἐ καὶ ΓΈΘΟΥ ("ν: ὡς γλᾶυκ στὶς θάμα . 

γέ βου ἡπποΐαῦίτα. καὶ εἰ. μιοῖραψ κατίλεξας . 

τὰ ̓αγεταίμ γε λλο», Ὑ Λώοσα.ς, κεραία ϑε 2 ὀἴψον, 

ὉΦ ρα. ποσηδιαογὶ καὶ δοις ἀϑαγα πιοισὶ 

«τάσαγτες; κοίστοιο μεξλώμεθα,, “τοῖο γὰρ ὡῤν » 

ΩΔΚΝ [ρ Φαάοςοι ἸΧεϑνσο ζόφου σεῖς ἐκ Ὲ 

ὥ νϑα. θεῶν νὩαὐτο θα γέμον διαὶ νεεοϑαα 

δα δῖος θνγαύταρ, τοὶ ἔν: ἐκλνον αὐδικσαίσης . 

στο σι 2 ὁ κήρυκες μὲν υδνὼρε ετΣ ἰ χά ρας Ἔ ἐχόναν. ο 

[κοῦροι Ὡὲ κριτηρα.ς ἐσ ἐσ αὐ Ὁ πο γτοῖο - 

υώμησαν. αρα τὰ οἷν, ἐπαρξά μενοι δεσαἰεονῖ . 

γλώογας δὲ ῳ “ανρὶ βάλλον ἐεγίσάμεεψοι οὐ υσίληθον . 

δωστοὶ ρ πστᾳ ασάσα τεσσ ίομϑ᾽ Ὁ ὅσον ἡθελε θυμὸς, 

ΖᾺ “τ ὀταθηναίη καϊτκλέμεα χοὸς θεοφδνης 

ἄμφω ἱεοϑίω κοϊλκμ ἐπὶ ὑπα  ψεεοϑ ας ε ᾿ 

ΟΕ Ι 
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ἐπωρζ δὼ κατέρυκε "αϑα-γἥομέμος ἐ“πτέεοσ ὁ 

᾿ς εὺς τόξα λεξνσάε καὶ ἀϑαγαῖοι ϑεοὶ ὄγοἹ - 

ὡςευμᾷς “σαρεμε ζο βοιὼ ἐπὶ νῆα. κίον το - 

ὡς πότον Ἦσσα. ΡΦ: "πώμηπαν ἀψάμογος ἡ Με πσεϊ Χροῦ ὁ 

ὥ ὕπθε χλαῖνα πα βάγεα. “σολλενὶ οἴκκω, 

Ξζ  αὐὸ καλαάκως͵ ὅτ ξάνοισιν ὠν θυ ὩᾺ ἦν . 

οὐ] μὲ ἐμοὶ σὰ ἐπορ, χλαῖμαι καὶ βηγεα. καλὰ. 

πᾳ ὅνν ΘῊ ΤΟΝΩΝ ἂγὸν ρὸς οζινασῆος φιλοςὶ ὑος 

νπὸς συ κριοφὶν καταλεξέται ὀφρὰν, εἴωγε 

Φώω ..᾿ἐπάτα διὲ “πσαιῶνεςε νἱ ἐβεξαιμόνσι λισωΐῖα 

ξένους ξενιῷ 4ν - ὅςτις κεμὼὼ 2 μι ϑ' Ἵκητοι . 

ὁμξλ άυτε προσέφπε ϑεα: γλαυνκώπτις ἀθωη ο 

ΟΣ ταύταν ̓ φηοϑα. Ὑέρον φίλε «σοϊα ἐοκε 

στικλεμα. χορ “-- 4θεοϑαι ἐπτὶ »ολὺ καλλιομ δυένωι 

ἀλλὸν “πος μὰψ γνῶ σοἱ ἃ΄ μ' ΓΈται οΦραΐκεν ΕΟ 

σοῖσιῳ ἐνὶ μεγαροισὴψ «ἐξ ἐσσὶ νκα. φγωτεν 

φμ, γα ϑαρουώωϑ' ἑτάρους φ-ὁὼ ἐπέ “ἐμά, ᾿ 

ὁῖος γαὶρ μία. “τ-οισὶ ̓ Ὑδουτερος ὁ εὐχομιον᾿ ζψαι. . 

διῶ ὄνοι φίλοτοιτὶ νεώστεδοι ἁΡΩᾺ ρες ̓ ξποΐται 

σσαζες ὅὁμηλικιν “εἴα ϑύμον ταλεμάχοιο: Ν 

ὦγνδακε Ἀεξαμίω κοῖλα ἜΡΡΕ νπὶ μιελαΐψν . 

νῶι «Τὰ ρ μῶθεψν μετ καύφεογα ς μείαϑύμους 

μι εὐῦα. Χρέδεμ οι οφιίλλετοι δὶ Εἴον γε 

ψὩ ολίγον - συδὲ ἘΠΎΤΟΙ “τ «τ΄: τὸν ἽὍκετο ὡιῶμα, 

παέμσξου σὲ συν δίφρω τὲ τεκαὶ 6, Ὥος ἃ ἣν 

δίττοι ἱλαφρόταῖοι βφφν καὰὼ κάρτος αρίσοι Ὃ 

ς ρα Φωγισα σα σεβη τλωωκ σσ!ςε αἀϑίωκ, , 

νι 2 λομενα .“ϑα μιβοςζν ἐλε “σαν ας κόξας . 

ϑαύμια ζὲν οὐ γὅσιος ὅσσος Ως ψ οφῥαλμοϊσ! - 

ταλεμα, Χον 2 ἐλε χέρα; ἐσοςτ' Γἐφατεκ τογόμι ἐἱ . 

Φῖλος ὕὅσε πἤολισα. κακὸν κα ἀγαλκῖν ἐσεοϑται, 

ἀξ δι στους ᾿ 

4 ὀάιτοι γέ "το ὥϑε βεοὶ “σομσσπες ἐπσομστοαι ᾿ 

σμ ἐν γαρτῆς ὉΏΝὁΝ, οςολυμυσα. Ὡιώμοω τεχόϊων . 

αἌλα. Ὡιος ευγᾶ πὴ »ἀγελάκ ιτογίνᾳα. ἐξ: 

Ἥτοι κι αὰ θαἰ πίρὲ οὔχον ὧν ἀργφοισιμε τοὶ μα-- 

«αλλὰ ς ἀγα :ΧΑϑῚ Ὡιϑωβ δ᾽ δὲ οἱ κλίος «οϑλὸν 

Τὸ κι δὰ τοὶ (δέοι »(αὲ ἀιζ οἷκ σαρα κοί το . 

οοἱ Ωἰῶν εἴω κ᾿ ῥέξω βοιὼ ῥεῖν ὄψρυμ ὅπετσον 

αἰὐὐλμοσχηω ἡ Ἦμ ἐρέπῶ ν-σὸ φυτὸν ᾿κία γεγ ἀφὴρ- 
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στύντο; ἔγω βέξο Χρυσὸν κέρασι Ἰσυβιχάας- 

ἴω ̓φατόάν χορ. ἐμος Του: ἐκᾶνε ́ σσα λλὰς αϑήμη ς 

“τοῖον Ὡὐβγεμοουν ὅσε γϑηγίος ἵσυστα νέσωρ . 

ἡαίσι κτὰ [«μ- ροϊσμ ἑα.. “ρος ὡιώμαστα. καλα. . 

δ), Ὅσπὶ δώμαϑ' Ἰκομτοαί ακλυταγ7οιοαψακος, 

ἐξφις' εουστοο κατακλισμονς οὶ ϑρόμους τς 

στ-οῦς 2 δγέρων ελϑουσὶμ αψα. κρυτηρα, κέραοσεν 

οἶγον ἡϑυτοσποιο - “τὸν ψὸλεκαύτο ἢ ὠγιουστ-ῶ 

ω ὠἰξε ταμίὶν καὶ α΄νο κρηδελι μον ᾽ς ἐλνσε-- ! 

“τοῦ ὅγερων κεριτιῖρα κβαίογαῖο . “ολλυὶ ὯΝ. α θημη 

χα" αὐυοασενῶλων, κούρην 2 τος «αὙΪο Χοῖο"» 

ἀωσταὶ. Ρ ἐσ ατέσαγτευτονϑ' ὅσον ̓ "ϑελε θυμὸς, 

δι μὲν κακκφομτος ἔβαν οἱ κογῶδ ει καιος. 

“τὸν 2 ωἦον κοϊμιμσε Ὑδαμῖος ἴσσυ τα. νέχωρ 

τιλένα Χον Φίλοῳ ον οὥλνοσῆος ϑῴοιο 

τρντοὶ ς ὧν λε Χέεοσιν, ν-ταιβούσαᾳ ἐρὶ ϑουπτὼ Φ 

Ὕσβ Ν ̓ἀρέν μα μελίην πάοίσρα τονὸ ορχάμον ἀνῇ ρῶν . 

ὃς δι ̓ ἐὐνίϑεος “σαιδιωψ ἡ χῳ ἐμ μεγαροισὶν . 

ἰὸς “ρου τὲ καθάδλε Ἐν Χω δόμον ν "λοῖο.. 

τὸ ὥ,αλοχος Ὁ ἔασοιψα. λέχος “σόρσυωεκοὶ γὼ. 

ἥμοος χς ̓νριγεέμάα. ῷαγκ βοὸ δλοθακόυλος κά κῶς, 

ω ὥρυντα ρεξὀυγκῷῳ Ὑδϑηψίος ἱ ἵσσυ τα. γέσωρ . 

ἐκ. Ὡλελϑὼν κα ταρ' ἐς ἐπὶ ξεκχοῖ σι λιθοισὶν - 

διδι σαν “προσσαίροιβε ϑυραίων νΠηλαΐων, 

λόυκοὶ . ἀ-σοςίλθομπεες αλήφαῖος;ὶ δὺς, ουὶ μεῖς “σὴν 

ἐνλεὺς Ἰζφεσκιν, θεόφιν μϑσὼρ α“ταλαγτος - 
δ ὁ ὃμ ἐμ "ΏΔν ΧΗρΡῚ λα μής αἰϑοςῶλε ριξικᾷ . 

γψέσγωρ κῇ τότ φιφε Ὑδηρίος ον ρος - χων 

σχκ τ ρου ε χων" σοὶ δες ἀολλέες ΝΎ βέθομσττο 

ἐκ. βαλάμων ἐλθογτος ε χιεΦρωνήτε παρα τΊοςτε . 

αῇοάς ταρντοςτε, καὶ ἀντίθεος θραι συμ ζλης δ 

“τοΙσΊ Ὁ. ἐπ 49 ἐκ τος τ ἐσίπραῖος Ἰλνέμ κρὼως 

“ὰρ “χᾶρα. τηλέμα, Χο θεοφκελον φσαγὶ αὝομτος . 

στοῖσι δὲ μυϑωμὴ ἦρχε Ὑδϑηγίος ἵστα. μέσπωρ - 

ΚΚαρσαλίεως μοΐϊεκνα φίλα κρνήγαντε ΕΛ δῺρ . 

ὁΦΡ κτοι “πρώτσα. θεὸν ἱλαΐον ορἐαθηψίω . 

μοι ̓ὥψα ργὴς ἤλϑεϑ εοῦ ἐξ αἶσα. θα λίαν. 

δνα γόμ ἐμ “πίον “ιἰϑτὶ ΑΝ τι φρατα. χίαα, 

᾿Ἀϑηοῖμ «ἰλασκολὲ (οῶν ἐσσὶ βονκόλος ἀψὴρ . 

ΓΕ 



“ει εσὶ τηλεκα χουν μείαθύμον γα. μέίλαγαγν 

“παῖς αοἰὼν ὑτάρους ἀγέτω. λισστο διὲ ϑυ οἱους . 

φοῶζου ΠΡῸΣ ΧΌομ ἌΡ ΈΠΙς ΟΣ Ὁ όνρο κελίοϑω 

ελϑάν ὄφρα, βοὸς Χρυσὸν κέρα σὶν “ἶι χη . 

διῶλϑοι μιεμεταυϊοῦ ἀολλέες 'φ-πτα-τεῦὶ σώ 

Ὡιμωκσοῖν κα]εὶ ϑύμα τὰ [ακλντὰ ζαῦτα “ὐμεοϑαι, 

“ὥρα εἴ ξυλαυτὰ μφὶ γε αἁ ἀγλαὸν οἰστέμεεν νῶλωρ. 

ζ ς ᾿φαϑ' . διῶ τ ρα. “σαΐτεςε ἐσοίνον: τἌλβε μὲν ὡρ βουςε 

ἐκ “τον «πἌϑον εβοῖς σαρὰ ὑνὸς σης 

΄“λεμιι. χον ἐτροὶ ἐμ εἶα λητορος . ἄλθϑε δὲ χαλκάς 

ὅτλ ἐν χβσὶν᾽ ἐ ΧΡ χαλκῆϊα. -σήρατα. τΈχϑκς 

ἀκ μογαιτε ΡΡΕΣ ̓ραντάω τ οίν τοῦ] ε “συρα γρίω . 

δισίψτε Χρυσον ἀργάςζο . τ σις Ἢ, ΗΝ 

ἱρῶν ἀμτίθωσα.- γε ρωμῶϊσυτηλαύτα. νέεγωρ 

χρυσὸν 25 ΧΌΩΣ υφτα βοὸς κέρα σὴν δι χόνεν 

ἀσκήσας Ἱμαϊαλμα ϑεὼ κε χεροιτοο Ἰῶλοῦσα.- 

βου υζλ αγετίω καίων πραστίος καὶ Ὡλίοςε Χίῷρων . 

Χέρυιβα. δῪὲσφαρηττοος ὧν ἀυϑεμιοεμστοῖ λεθκτι 

ἤλυθεν ἐπ ϑαλαΐμοιο Φερων . ἐπτερηῶν. ε χε ουλὰς 

ἐν καγέω .«“σέλεκ δὲ μεμετοόλεμιος θβρασυμπῶδκα 

ὀξωωε χὼμ ἐμ χέρὶ, τα ρίτατο βοιω ἐκ ων Σ, 

“οσϑο ἄ κ2χα μνίον 4χε- Ὑερωνῶν “συνλάτα γέσωρ 

Χερυϊβαίτονλοχν τα ἔϊε κα τιρχίσο -“σολλαΐζδ αβωμ 

ἐν Χεέταπταρ χόμ. μος κεφαλῆς! καςε ἐν “πυρὶ βαλλωψμ . 

ωτὰρ σα Ῥ ἐυξα ο,κοὰὼ ουλο χυ τας ““ροβαλοῦϊ ο, 

.ὡσίκα. νέπορος ὑὸς ὑσέρθυρος θρα συξεκῶα ης 

ἤλωσεμ αγχὶ “ἐς. “αἰλεκυνεῶχασέκοζε στ ἐμοΐϊα.ς 

ἀυχενίους -Ἄύσε δὲ βοὸς μέγμος -δἸὩολολνξαν 

ϑυγα “τι ρεξῖεγν οὶ τὲ καὶ αἰὩλ οἷν “σαρακουτῖς 

μές; ορος δυρνδαῖκα “πρέσβα: κλυμεέμοιο βυίαῥῶν . 

ὃ ἰαϑὼ ἐυφταγελουῖζες ἀπὸ Χϑογος ἀν ρνοξιίρς 

Ἴσιχορ- Ὁ7αρ σα ἰ ξεν “σαδηεῖρ αἼος ὁ ὁρ Χαὶ μος αρδιρῶν . 

τιςῶλευας εκ. μέλαν ἄμα. βνη - .λίσ εζ δα ἐα, θυμὸς ξ 

ΘΡΤΥΣ αρα- μὶν δἸεχόναψ- .«ἀφαρ δὲ ἐκ. μαρία. “αὐμιψωμ 

“στα ΐ7α. κατα. μοὶ ραν κατατε κυίοση ἰκαλυΐζαν, 

Ωαιπέυχα. “ὁοιϊοτα γ7εξ ἐπσωτῶν δ ὡμοβεέτησαῦ- 

[Κατ ἐτὶ σ χίξες ο βέρων ἐπ ϑν αιβοτσα. οἰ ψον 

χέρε- «νέοι δε “σα ραυτον᾽ ε Χον πεμεσώβολα. χϑοὶν ο 

αὐ]ὰρ ἔπ καία μὰ Ρ οκάν, κασσλας χρεσαάσ αὐτο, 
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μὶσνυλλον ταρα. τϑιηα. καἰ ἀμφΦοθελοῖσιν ἐττά ραν» 

ὼ τῇ ὧν ι΄ ακροσόρους ὀδελους ὧν χῷσὶυς ,Χομτος . 

“τόφρα. οοέτηλεμια. χὸον λοῦσι καλκη-σολυκαίξη 

νέπορος ὅτ λοσοατη ὃν γα Τρ νηληϊαίδισο . 

Τὰ ρ ἐνῷ λονσέμτοε, καὶ ε Χρῖσε λιεσλαὼ 

ἀμφὶ Ὡλεμὶν φαρος καλὸν ξαύλεν ἠῶλὲ χισοώψα, 

ἐκ. Ῥ ασαμίμϑον ΜΡ, μας ϑα γα“ ποισὶν ὅμοϊος; 

“ῶρ ὥαρα. νεεορίων καταῦε Ὀγο “σοιμοψὶ λαιὼμ». 

δὶ ὥέ εν ὡπήησαν κιρε ὑσσέρτιρα. καὶ ἐρυσαμτοο 

Ὡλ ἀγωωθ εζομοεμοι ἐπυτῳ ὥαμε ρες ἐοϑ'λοὶ ὀρομτο 

οἶμον ἐμοῖμο χοάυμστοες ἐμὶ Χρνυσέοις “λεσαἰεοσῖμ 9 

αὐτὰρ ἐσπυτῴ “σόσιος καὶ ἐὩλητονος ἐξ ἐρον εγτο Ἐ 

“τοῖσι 2 ἐμενϑωμ ἤρχεγϑηγιος ἱπσσοτα. ψέστωρ - 

“σα ΙΔ ες ἐμοὶ «ἀϊ{ε «΄τλεμαί χω καλλίπορί χαςσσονς 

 ἀξαοϑυφείρμα-τὰ γομτες, ἵνα. “πρμοσησὴν ὁδοῖο Ὁ 

ς Ἔφα 9" δι Ὡ'αρατοῦ μαλα. μὲν κΆνομ. ἡ ἐπισθομεγοο : 

ΚΚαρταλίμως “Ὡ ῴξαν νῷαίρμιασὴν ὠκέας ἵπσσονς 

ὧν κε ὙμωΝ τας μιῖμ στοῦ καὶ οἰμομ όνεν, 

Ὁ} α τε δῖα. εὐονσὶ Ὡτοστερεῷεες ξασίλδπις - ὶ 

ὧν Ὡιαρατηλεμια. χοςτδικαλλέα. [ήϊ οἷὸ Ὡιίφρον ᾽ 

“σὰρ ὁ ἄρα. νεκτορίδης “πἀσίαρατος ὁρ Χχαμοος ἀγορῶν 

ἐς αἰφρομτα ψεθαιψει κι ἃ ἡψία. λαφέξο χῦσὶ- 

“καἰσῖξεν ιελαίαν, πῶ ΦΣ κ ἀκομτε “σεοϑω 

ἐξ -σεζίον -λίσσετίω ὩΝ ἐτούλον αὐτ]ν ΤΗ͂ οἌίεϑθρομ . 

οἱ ὩᾺ. ἔππτα μημ ἐρῖοι σζον ζυγὸν αμφὶςε Χόομτοῖς ὁ 

ύυσομότη ελῖος σικὶοωμτο το “σα σαι αἰνὰ . 

ἐς φηραὶς δ᾽ Ἰκογτο Ὡϊοκλλος σοτοὶ λῶμα; 
“ίος ὀρτίλοχοιο͵, τὸν αλῷφος τ κεσσαῖδα.. 

ὄνϑα Φιέγυκταισαν «ὅ2λε “σὼρ ξάνια. θήκιεν . 

ΠΣ ΔῈ ὩιλἈρίγεμηα. Φαΐγη ῥοθιοῦχα κ΄ τυλος ὼς . 

στους τεῷ ἀγνωταγα ϑ'ύρμαντα “σοικίλ᾽ ἐθαμον δ 

μαπῖξε Ὡιιλάαυ, το ἰσκ ἀπκομτο «ασὐέοϑίω. 

ἧξον δ ἐς “σελ ίομ τον ραοόρον ἐμϑα. 2. εσῴτα- 

᾿ιμον δῶνον “τοῖου γὰρ νος δον ὠκέες ἵσσοι ὁ. 

Ὡλυσίόγο τλίλῖος σικἰσωγέτότε α σα ἀγὼ - 
ΟΠ 



ὙΠΟΘΕΟῚ ΤῊΝ Δ ΜΉΡΟΥ ΡΑΨΌΔΙΑΟ.. 
αρὰ. μεμελάω ξευϊοϑάς σωω τ ἀσιαρατω τηλεμα. Χος 

αὉσγγελλά ται καϊὰ τι ϊθώκω νυστὸν μυμαμσ 

ρῶν ρα τἤομεμα. ̓ Φαφτα ἐφνγῴται ὁ αὐτο ὃ μιεμέλαος 

“δι τον νόσον “τῶν Ἑλλίωων καὶ τὴς ππρώτεως μαΐῇϑφας 

οατ᾽ ἃς εἴμω, στὸν αἰαμέμψογος ϑαγαῖον καὶ ς ὡς ΟὩΖλνοσ ἐς 

-αρὰὼ καλνγοὶ " . βουλη ε γυσω ΄--ὧν μι γμστηρὼν 

“οσϑὶ τον “τον τηλέλεα. Χο ἀγελάν.- “σαραμιυϑάέται ΩΝ 

ἀθημα. Ὡλ τ ομέρον “τ ὦ -αννιλόσσημ ἐσσὶ τὴ ποῦ παιδὸς 

ἀ-πσοζδημία. ὅλυσ' χϑωώνονσαν τα. διώλον δμιοιωθήσα. 

ἰφϑιμν τα τὴς “πημελόσσας αϑέλφη. . 

Ὀδυςζοθίλς Δ ΟΜΉΡΟΥ Ῥαψί Δ1ᾶς 
Δίλστα μεί9: ἀμφὶ “ρος σαρύβήϑα. λοχώμιψος ὑὸς 

᾿Ὡ ἷξον κοϊλημ λακιδλαμο 

ἵα κε τώεοσαψ « 

“τροςζζαρα δώματ᾽ λων 

μι εψέλάον κνυζλαλίμοιο . 

“τὸν Ὡλῶρον Ὡλαιγωώτα. γα-- 

μου “πολλοῖσιν (ἀιοὶν 

μος "ον ϑυία βος: αμνμομος 

ὥ ὠνὶ οἴγκω Φ 

τὰν α. χίλλκος ῥηξίώορος 

ΝΕ “πέμησεν- 

ὀγϊοίν ἜΣ πρῶτον νπσ σ: ΧΕ κὰὼὰ κατέμάσε 

Ὡλωσέρεεμαι . “το σὴν δὲ ϑεοὶ γάμον εϑ ἐτλῴον . 

τὶ αρ ὅγενθ᾽ ““τσοισι καὶ ρμα στ πσεμσεμεεοϑας 

»ενρμϊδογωγσσροτὶ α ον αϑκλυτον͵ διστῖν ἀγαοσε - 

δ εἰ δὲ ασ'άρτηηϑεν αΔλεκίορος ᾿ἼΟο κούρην . 

ὃς δι τηλύγετος γέμετο κραστϑος, με αιςσέμθης 

ἐκ. Ὡλούλής - ἕλέμη δὲ ϑεοὶ. μον ουκίγ ̓ ῷαιψον - 

ἐὐφδν τὸ πρῶτον ἐγήματο πταϊεερα τ γι 

ἐριεῖροιῳ ἡ (Ὡλος εχε Χρυσας αφροζλίτοις : 

ὡς δὶ μὲν δισιψωζο καὶϑ΄ ̓νΤηριφὶς μεία Ὡιῶμα 

Ὑάτορες δὲς ἄ-« μιμέλαον κνζῶλαλίμοιο 



Ἀ 

“Ἰσόμιοι. μία. σφι ἐμελσ στο θῴοε ἃ φδὸς 

Φορμίζων - Ὡιοιὼ ὃδε κυθιαντεήρες κατάντους 

βολησνε εξαίρχοῦῖες͵ εἐδὴν δυομ κα το. μέοσον . 

στ-ὼ Δάν “αροῦνροισι δόμωγα αωστοώστε καὶ “σνω, 

στλεέμα. χοὸς 9" κρως καὶ νέσπορος αὐγλαὸς νος 

σαν .ὅξδλε “σρομολων ἼΔΘΟ κρήωμ ἔτεος 

“τιριρὺς θῥαΐσωψ μιεψελαίον κνῶλαλίμοιο » 

ζ,; δον" ἱϑεεῳ ἀατγίελε εωψ “τα. δώματα σσοιμ μι λαῶν 

«ὙΧΟονΩΑΙ σαΐμιψος,, ἐσεα. πὴ ἐρόεμτια, “σροσηνδια. . 

ξένω Ὡιστγεστώδιε ΩἸοστιρεφὲς ὦ μιψέλαε 

νῷν εἰ ὄυὼ- Ὑεμεὴν δὲ δίος μεγάλοιο εἴ τον 

ὃν, 4: ̓ ἀσφοῖν καΤαλύσωμενί ὠκέα εἵπωασονς - 

᾿ δον τμσσομεεν ἱκαγεέμεν ὅσκε Φιλησιν - 

ον 2ἐ ̓  ἐγὸ Χϑισας “προσέφη ξαγϑος μιψέλαος, . 

δ μαν υὐτῖος ΤΣ Θονβοίῶικε ὑπεωμάν 

“τὸ πρὶν . αταὶρ νιῶ μεν πσαὶς ὡς γήπεῖα. ( φς . 

ἡ μὲν Ὡλη γῶν  ξφραῖα. “σολλα. Φα-γόρπ-Ε. 

δγωψν ανϑρώτσων “δ ρἱκόμ εϑ' οὐκ ὅσο ὥς 

ἐξοτσσωτσ “παύση οἰζνος . ὄνος λυ σσυους 

ΐ ξένων «ἐς 2 ὠῇους Ὄροτερο αἰε θοιμκϑημαι . 

εφα. ὁ Ὡ εκ. μιεγαίροιο Ὡϊέοσ “1 Ὁ ἐξ ενολχζεξιο: Ὡλδίους 

ὄστρηρους θεράπομτας, δ μα απ ίοϑ'σα (οἱ αὐ7ῶ - 

δὶ ὩΧ' ὑστονς μὲν λυσαν νὸ ζνγον ἱδιρώογτας . 

Κὰ “τονε μὲν κατέλησαψ εφὶτατ φμσ καὐτσμοῖ . 

ἘΠ Ω.». ἴδαλον ζῴας.ἢ Β ἀγα. δ ς κρὶ λόυκομ, ἐμ. ἴξαν . 

ἀρκαστα ἐν Ὁ: «κλίγαν ρος ἐψώσσια σα μφαγόωψτα.» 

ἀὐύϊους 2 ̓ ἀσίγον θέον δόμομοὐιῶδε Ἰϑομτοες 

βαώμι αν καῖα. λῶμα. “αἸοτιρεφίος, (ασϊλῆος ᾿ 

ὡς τ γὰρ ̓ νελίον “ὙΔΝ πίλῳὶ "ἢ σελημκε- 

μα καϑ' ὑξεριφὲς μεμελαάον κυϑαλίμοιο- 

ἀυπιὰρ σφ ““ταύρτησ «ὖ ὁρώμ εἐμοι οφϑαλ μοῖϊσὶψν 

ε Ῥασαμίψθους (αγστες ἐνξέσπα ς ᾿ουοθντο . 

“τουςὩΣ ἐπ {οι Ὁ μιφαὶ ϑῴνοαν “καὶ Χρίσαν ἔλαίω 

μι φὶ ὥρα. χλώψας 5 λας (λον, πρ, χυτῶγας . 
᾿ἐς βα- βρόμονς ᾿εζουμττο “σαρα ρῶν μιενέλαον 

Χερυὶ ζα Ὅλα μφίπολος Ὑρὸ χόω σσεχόνε φέρουσα. 

Καλᾳ Χρυσφη" υστρ αργνυρέοιο λεβκσος 

γα δα ““σαραὰ δὲ ξεοίὼ ε στα ψνοσς “Ῥασσεζαν - 

στον Φέωδοϊκταιμιῖκ τα ρέβηχκε Φέρονσα. " 

4 6.8} 



᾿φ2λαῖα. -σὐλλεέσσι ϑέίσα. Χαρίφομοεμν “τ ἀρεόμτοων . 

Ὡιαΐξος δὲ κρηῶν -ἷγα καςπσαιρέϑηκεν αάρας 

“σαὐΤοϊωμ-- “αρὰ. δὲσφι στ θά χρύσ4α. κυπέλλα- 

“-ὠκὰ δάκμυμεμος “προσέφη ξαυθος μιμέλαος - 

σὶποον 2 α΄ μδ' γἥεοϑου καὶ χαρέγον, ]ὰ ρ ἐυτῴτα, 

ῴυνου -““αοσγαμέμω φρησόμεϑ" διστοῖμες ἔσγὸν 

αγρορῶμ τὸν; ταϑῃ αἰρόγρε γένος ἀ΄“πσόλωλετοκλωμ . 
ἀλλανϑὴ ρῶν γένος ἐσὲ 2 Ἰδβεφέωμ βαστϊληωμ 

σπκητῆον ἀτων "τς ὕκεκακοὶ ἱ“ποιονςδε “τ κοιεν Ὁ 

ᾧ ε τλρρνν καισφὶ οϑίῃ βοὸς ΠΣ “σἱογνα. βμκιμ 

πῇ ὧν χϑσμε ἑλῶν, τὰ ρα: ΟἹ γέρα. ππάρέεσαψ αὐῶ- 

δι; εσογφαϑὶ ἑτοιεα: ππροκ{μ εγα. χέρας ἰαλλον . 

αὐτὰρ ἐσ “οσῖος καὶ ἔδεούος ε ἐφ᾽ ἐρον ὠγντο 

δὰ “τοτεστηλέλεα. Χχος “τροσεφώρεε γέσορος ον 

αγχὶ σχὼν κεφαλώ ἵνα μη το δυθοία 9᾽ δι ὅηοι 

ῷ ραΐζεο ψεσορίζδη “το μὸὼ κεχαρίσιμ με ϑυμιὼ 

Χχαλκοῦτεςσϑβοσίω καὶ Ὡλώματα. ἡ χπεμτια, 

χρυσοῦ τηλεέκον “τε γοοι ἀργν ρον κολ ἐλεῷα ῖος . 

ῴωος σσον τοιμῶλ εγολν,πσίον ὠνϑῖοϑεν ἀλκὴ - 

Ὄσσα. τα ζέα ασόζα. ὐολλα σέβα σι κι ε χά ̓ φσορου α.- 

“του α γορ( οὐ ος ξωωξγο ξα νϑὸς "εμέλαος ᾿ 

Κάσφεας ᾧωγισα ς᾽ στεα, τ βόεμτα. “σροσηνῶλα, δ 

Ἢ δ ἐκμα. Φίλ᾿ ἡπτοὶ ζω: βρόϊων ὀουκαγτις ἐρίζοι Ἂ 

ἀθαψμα. “1 ο] γὰρ ἥν) Ὡλόμοι καὶ κτήματα σὶν . 

αγδρώγαν ἢ ΒΕ «τὶς μιοὶ ερίσεσττοα πέος οἱ ουκὶ 

τημασημο ἢ κ[ρ ολλα: “σαβθὼν καὶ “πολλεσαληθης 

Ἀν α- γομεῦυ ὧν νμυσιὶ, » αἱ ογὥ οά τω ὥᾳ4 ἄλθου 

Κυ ρον, Φοϊψικίωε κῶς “ὐὙυτι ἴους ἐπταληβῴς, 

σιϑίοτα εϑ' ἵκόμον καὶ σΊὩΝ ομίους γκ αὐ ἐρεμιβους, 

καὶ λίβυνν, “Ἱναυταρψες ἀφαρ κβαοὶ “στ-εἌεθουσ! - 

τρὶς γε Ὲ τὐκῖα μῆλα. “τελεσφορον᾽ 4ε ὠνιοῦϊομ. . 

ὧνϑ ̓τὐτονοις ὅτε ἀγα ἐπι ὀν υνες ουσ-Ε 1 “σοιμίω 

τύρου καὶ ρων ουδὲ γλνκδοι ο Ἰκαρλολοτν μρὴ ᾿ 

αλλαις παρ ἐχουσὴψ ἔσπετα ψὸν γελα. βθκοϑο 

εἴως ε[ὼ -ϑὲὶ κέρμα -σολιω βίδϊον σωναγάρωμ 

"λώμιαν, τις ως μιοὶ α δ᾿ιελῷεον ὄνος ἐπσεῷν Ε 

Ἄσαϑρη ἀψνωϊαπὶ Ὡύλω ὀυλομέψμης αλοχοῖο - 

ω ς ἜΝ Χαρωμτοῖςϑὲ κΤεα τοοσὶν ἀψναΐσω ᾽ 

καὶ “σα-τέρωρ τ αδὲκέλλι ἀκονέμε διτήψες ὑμῖν 
“ 



“Ἢ 

φσὶμ- ἐσάμαλα. -σόλλ σσαθον κιὶὼὶ ἀ-ωυτώλεσα, οἰκκον 

δ μάλα, νακετοα οὐα. κεχαμδοτα. σολλοὶ καὶ εοϑλοὶ, 

ὧν ὀφελορῬιτοα τηνε ε χώμεμ Ὡώμιασι μοῖραν 

ναι - διῶχα ψδδρες σόοι εμιμεεμαι-δὶ “τοτολοῦἼο 

“τροῖν ἐμ ἄσρφι ἐκκὶς ἄρίεος ἱσπσυτοβοσοιο . 

ἈᾺ εμσπσης πσαύἼαις ἀλλν ὀδυρομιμος κα χάωμ 

“σολλαΐκις ἐν μεγάροισι καϑήμιμος ἡμιετροισῆν 

ὁηοττοε μεέμττε γθω Φρένα. “τ ρτορεσι . δἰήοτελ στο 

“σταύομισε - ἀὐξηρος δι κόρος κρυβοῖο γόοιο - “ 

τῶν, πποατον ον τθοσον οδέύρο,εαι ἀχύνμ γος, ' 

ως ἐμὸς - ὁατέμοι ἄγον ἀτσεχθαιρᾷ καὶ ϑδωδίὼ 

μυωομίψω «ἐσ ἢ ὕπις τλσξον τοοσεμ ὀγησε 

ἐῥοθοναξευξε ὠεογνσε καὶ Ἢραῖο ̓ τῶξεωρ ἐμιελλεν 

ἀῶ καϑιε ἐοσεοϑιαι «ἐμοὶ ὥα χος ἁὲμ λα κὸν 

Κφουϊ ὕσσως δὰ Ὥληρὸν πυτοὶ χέται. ὀν δι ἰόν. εψ 

ώφό Ὁ} μ ἱπέθρνν εν ΟΩΝ υρορῖοι νυσσον ἀστὸν 

λαιρτηςϑ' ὁ ο γέρων κακε ἐχέφρωμ “σινελούτ4α., 

τιλέμα χόςϑ΄, ὃν ελῴτε νέομ [γα ὡ τινὶ ᾿οἴκω- 

ςῷα “το -“πῷ 2λαρα. “σαβοςν υῷ Ἱμιβομὼ ὥρσε Ὕθοιο . 

δαικρνῶξαπτο ὀλεφαΐρων χαμαδὶς ζλε παροςι ἀκου 

χλαΐμαν “σορφυρέημ ἀντοφθα Ἄ μοὶ αγασχὼμ σας 

ἀμφοτέρῃσι χσι- γϑόμσ-ε Ὡιεμὴν μαγελόδα - 

μδμι ρίξει ἐστάῴτα κα]ο Φρένα. καὶ κιαῖα. θυμὸν, 

πεμιῖν ἀυττὸμ τάροες ἰαἰσέε μιρποϑημαι, 

ἰὰὲ Ὡρω ὦ τεῷ δέοιτο ἐκιαςάστεμυθησοι τ - 

ως ὁ πα νϑ' ὠρμεῦεμε καΤω. Φρένα. καὶ κατα βυλίον, 

ἐκ 2 Ὰ ἐμη θα λαΐίμοιο βνώῶξλεος Ὑ"Σορόφοιο 

᾿λυθεν ἀρτέμτοδι Χρυσηλαικα τω ᾿ἄκυα. . 

τὐῶλα ρα ρηση κλισίην ἐνσενκῖομ εθηκεν - 

αλκίτσστν δὲτ ασητα, Φερεμα λακοϊοερίοιο - 

φΦυλὼ 2, ργύρεομ “τάλαρον Φερε, κὸν δι εὥωκε 

«Ἀκανῶλρη “σολυβοῖο μα: . ὃς μαι ἐνὶ θηβες 

σιγντῆ!; ἱκς « Ὁβὴ “σλῴ;α Ὡιόμοιςε ἐμ] ̓κστημαῖα. κῴτα Ἀ 

“ὃς μψέλαω δώκεϑδυς ἀργυρέους ασαιμίμϑους͵ 

Ὡλοιοὺς δὲ τρίποδας, Ὡλίκα δὲ χρυσοῖο ταὐλαΐα - 

χωρίς ἑλέμμ αἀλοχος θόρε καΐλλιμα. 2 βα-, 

Χρυσιωπηλακαάσην “ταλα ρορϑ' υποκυκλομοπσα σε 

αργν ρεον, Χρυσὼ Ὡιυσὶ χέλεα κεκραία γντο ̓ 

στῦνβα διὰ μφίτσολος φυλώςσαρέθηκε Φεέρονσα. 



υηϑαῖος ἀσκ Το Θεθυσιμ μον. πισταὶ σαυτοῦ 

καθαθανενη Ιῴφ« ὕνσο ἰοδιγεφὲς ἦρος ε δέονιτα. 

ζ(ζο ὥχεν κλισμιῶ ὐπὸ ο δὲ θρῆνυς “ποσὶν μεῷ 9 

οὐστκα. δ᾿ ἡγεν ἑεοσῖς. “σοσὴν ἐρέφρψεψ' ἐκώσα.- 

ἸΏ μεν ΘᾺ μεεψέλα:ε διοεριφὲς Ὁ Οὐτοῖμες δίδὲε 

ἀνδρῶν δ. χΟποωμτιω ἵκα ψέμεν ἡμι τεβον δὼ . 

ἡ άσομα, Ἐ ἔσνμου ἐρέω, κἔλμαι δὲρεε ϑυμὸς- 

ὄγαρω. στιν. φημὶ ἐοικι ὅττα. δεῖ ὀλέοϑ θα 

᾿- ἰαγθιρότε γωωμαΐκα,, σέρα «μ᾿ ἐχᾷ ̓φσοροωσαψ, 

ως ΟΩΔΛοδινοσῆος μεαλιντορος ἢ Ὡἱ ἔοικε 

“ταλεμα χω" "τὸν ἐλῴυενεον γεία ὦ τενὶ οἰκώ 

Κὰ 'ο6 ἀγὴρ’ .πεμιφο κιωώσσ δὸς εἰμεκα Χχαιοῖ, 

ἾἌβε ϑ'υεσσ οίνν, σολεμον ϑραισίω ὅρμααἰψογτες - 

ΤΣ ω ̓ Ὡκοσϑμάβομέίψος “προσέφη ξαψϑὸς μινέλαος . 
λ 

ὅνπττω νώω καὶ ἐγὼ ϑοξω ἴωναι ὠυ εἰσκής . 

Κίνον γὰρ “τοοιϊοῖ δὲ ἘΠ. θεν ὄδετε χέρες 

ὀφβαλμιώψτοεθολαι κεφα λιτεφυσ βὅθετε χα τισι. 

Κὰ υϑὼ ̓ ὑτοι ἐγὼ μεμψημιμος «μΦοθδιυοσιὶ 

β μυϑεόμω ὅσα. κήνος οἰζυσαςε ἐμ. ὀγηστ 

β ἀμφεμοὶ: αυστιὰ ρ' ὃ υαυκνὸν ὑοφρυσὶ δαΐκρνον ἥδε 

Χλαῖψαν “τορῷν ρέην ἀντοφθαλμοῖ: 'ψ ἀψμασ’ Χχὼν ̓ 

Ὗ ον “ὦ μεσορί δὴς “τ ἐσίαρα τος ἀμστοον ἡνδα - 

ὡπτράδὰ μεμέλαςε διὸ τ εἐφὲς ὁρ χαμελαῶμψ 

νον μεστοὶ ζῖνος, ἐττν μονὼς αγορῴφς . 

ἅμα. σαόφρον ἐστὶ γεμεοσα ται ὩΔενὶ θυμιὼ 

ὡδι ἐλθὼν “τὸ “υρώτον, ἐπεσθολίας ἄγα φαιμάμ 

ἀντοα. σέθεν. “τοοῦ νῶϊ θεοῦ ες τὸ ἐμ ἐϑαυδῃ - 

δ] ρ ἐμιἐ προένηςε γερήριος ἵπτ ὁττα γέσωρ - 

“σ-δΐμα. -σομσσος ἐπσεοϑαι ΛΩΝ ΣΟ Ὑαίρσε ̓ δέοϑας 

οῷρα. ὅι σοι ἔσος ὑπτοθήσεαι ἮΟΓῚ ργον . 

“σολλε. γὰρ αλγε Ἰχά τατος ταὶς ουχχομέψοιο 

ὧν μεγάροις, ὥμη “πολλοὶ ἀοοσητοήρες, (ὠσῖῳ . 

ω "ςγιῶτηλεμ. ἀχὼ ὁ ὅμεμ διΧγα, ζδεδι ὅροι 

ἩΔΩΣ δΐκιεν κα͵α. Φιημιομαλαλκοῖε κακότητα. 

νι ον ὃν ἀτσα μ φβόμεγος προδιφὶ ξαγθος μιψέλαος . 

ω “σόσσοι «ἡ μάλα ὍᾺ Φίλους ἀρέρφε, νὸς ἐμὸν δὼ 

ἀκεϑθὸς εἰψεκέμ φοσσολάςε Δ ΘΎΝτὴΙ αέϑλους 

Και μὶν: εφωω εἌθογετοα. Φιλμσεμεν ᾿εξο Χχον δου 

ἀργῴων "᾿ἡψῶιϊν νσφρ λα μόσομ ἐϑὼωκε 



ψην σὶ θοισι, γεψέοϑαι ολνμστος ἄνροτα. ζὼς . 

Καωκι ὁ δι ἀργεῖ γαΐοσα, “πολιν καὶ ϑλόμ αὐτέράξα: 

ἐφ Ἰθακιςαῖ. α ων σι κ]ημασὶ καὶ σκει 

γι παςσιν Ἀαοισὶ δεϊαψσολὶμ ἐταλ πε ξο α ο 

αἱ “ϑιμαι χα ουσὶν .ἀναοσοΐαι Ὡλεμ οὶ ἀῶ - 

Κώκε ϑα μι ὠνθαίδλεομτες ἐμ σ Ὑομ εϑ' ον δέχ εὐ ἡ ἈΠΒΝΣ 

δῆηο διεκ ρῖμε Φιλεομίτετε σ- σσσομιμωτ’ Ε, 

᾿σρίνγότεδο ϑα μα τοῖο μέλαν ψέφος ἀμφεκαλν τῳ Ξ 

ἀλλὰ τῶ μέμτσσον μέλε α γασεοθοι ϑεος ἀωπτὸς . 

Ὃς κάμνον ν αημον, ἀγοσίμοον οἱον εϑηκκεμ . 

ῶ ε Φαΐστο «τ οἱσὶ δὲὲ “σασιν νῷ μι βον ὦρσε Ὕοοιο . 

ἄλα!ε μὲ ἀργῴν ἱλέγν Ὡλῖος ἐς γεα να. . 

«αΐϊεῦδνε τηλέμα. χόστεκαι ὼ ὠρήζλης με ίλαος : ς 

σῶλαρα νέπορος ὅος αϑακρύτως εχεμ θασε- 

μιυμοαῖο γὰρ καῖα. ϑυμὸμε ἀμνμομος αὐιλο , Χχοῖο ὧν 

“τὸν ρλοὺς ᾿ἐκῖάήγε ᾧα ἡμᾶς ἀγλαὸς ὅος Ε 

στον δγευϊμγνοϑάς στα τῆδοιγτα γόράδνεν : 

Ἀτάδν ἐν μεέγσ βροτῶν “σεν εν μον ἅμα 

ϑέσωρ Φάσ χὸ γέρων, Ὁ ὑτευστμ γκο οίμ εϑα, σφο 

δι σὴν ὁνὶ μεγα ροισ΄, καὶ αλληλους ἐβέοιμεν - 

καὶ νῶν Ἄκ"ι “σον ἐπὶ -ασἸθοιόμοι Ὁ γὰρ ̓ ωγε 

τίρτοι οὭ υρὸμ γος μιῆα. “λορυῖος “ἄλλα. καὶ ἠὼς 

Ἑσετα ἀρίγεμήα, γεμιεογῶμ γε μὲν ὀν δὲν 

Κλωήγ' Ὅςκε βαΐγησι βρότων κὰ “πότμον ἐπ ἴαστη - 

“του τόρν καὶ γίρας οἷον οἱἷῷ νροϊσι βροτοισί 

κφραοϑαίντε κομιν βαλέηντασοδια 

κα γὰρ ἐμὸς τέθρακεν αϑελφεεῦ ὅτι κακίσος 

Ὡργῴων. .μιίλλής δὲσν ᾿δίλεεμαι ε οὖ γὰρ ̓εωγε 

᾿ἤμτησο ὄν δὲ ἢ λον - “πστερὶ ̓Ὡλδήων Φασὶ Ὑεμέοϑος 

ἀψπίλο χον "περὶ μὲν θέα “τα χίὼ δὲμα χητὴμος 

ἦψ' ὃν Ὅλα τα ἐβόμ ἐμὸς "προσέφη ξαγθος μαῦξλσος ὃ 

ὥ φίλ ἐν “τόσα. Φτεεῖ σαν ππουννμμος γὰρ 

{τοι καὶ ῥέξέε, κιοὰὼ ϑεσσρος ψέσβος, τὰ . 

σγοῖον [ὰρ «αὐ “σαῖρος ὁ καὶ πέπυνα ἐψα. βα  ζ4ς 2 

ῥέα ρί [μωτοςτομος αψε ρος ᾧτε »ιροψίων 

ὀλβον “σἸκλώση [ μέομτοι τε γάγομἐψωτοε, ΠΥ ᾧ 

ὡς ΥνΝ ψεδορὶ ̓ϑεῷ κι εδλαιμ σ  ὲς ἢ "μιωτ-α. τάμτα.. 

στὸν μ μὲν λύσαρὼς Ὑλρα σ'κέριεν ὦν ἐγατροισίψ, 

ὑμέας ὦ “Ἰνῇ ονοτε "κοἀ ̓γχεσὶψν ἄγοι: «ρίπονς 

φϑκρν “παρὼν - 



ἡμιφε 2 κλαυθμὸρυλ άσομεν ὃς “-οἷν ἔτυχθκ. 

Ὡλόρσον δέξαι υτης μινμσώμιεϑα., χα ὅσ! ὃ ἐῷνὸ ὡρ 

χάναμτπωμ: ΠΝ Ὡλὲ κὸὼ κοθεμε ἐσομτοαι 

τιλεμα χώ κι ἐμοὶ ὍΔ ἴα φτέμεν δνηλοισὴν - 

ἫΣ ἧ φατ . ἀσφαιλίων Ὡναρ ΜΏΔωρ ἐστὶ χήρας εχ όυεν 

πήληνη: ϑδατπσων μενέλαον κυϑαλίμοιο - 

δι Ι Ὡέετομῴα ϑστοοῖ μια. “σροκ 4μεγα. χέρας Ἰαλλομ ὃ 

ε ἐγϑ'ών ταν ἐνόνοτλέ ἐψμη Ὡἴος ἐκ. [ἐγαῦα- . 

αὐτιὰ ρ Ὡς οἶμον (άλε φάρμακον εὐϑεμ᾽ ἐσ νὸν 

βεσίψθες τα χολόμτε κακῶν ἐπίληϑον ἃ ππσαύγτοον ο 

ὃς τὸ και ταδρόζανν ἐπὰν Ἀρηντηρὶ μιγῴμ, 

ὕὅ κἂν εμμ-εριὸς [ε δαΐλοι καῖα. δ}Ὺάκρυ “σαρφὼμ 

ΟΝ 4δι ἱκα-τ-αΤεθραν μιστοηρτε “πα ΡΤΕ 

σῶν 4δι υροπσάροιϑεν ᾿ιϑελφὲν Ἂ φίλον ον 

χαλκὸ Ὡλκισωεν, ὁ Ὡλοῷβαλ μι οἷσίν ὅρωτο Ῥ 

“τοῖα 2 ῖος ἐνγάσπορ᾽ ἐχε Φαίρμακα μιν θεῖα, 

:οϑ'λαεὶ Τα ὅ οι “τολν ϑαμ γα “σόρε ϑῶγος “τ αρακουτίς 

«ἰγντῆ, "7 --σλέςα. Φερ φᾷδιω ρος ἀἰρουρα; 

φαρμακα- -ολλὼ αν ἐοϑλα. πεμιγμένα. -οὐλλὼ ϑὲ 

ἰνστιρος ὟΝ ἐκαισος «τ σαί εγος «Ὁ -αῇ ωψ λνγρὼ 

λα τάν τι “ἡ ὙιΡ -σαὐμομος σι γινεϑλὴς . 

αὐστοὶρ ἐπ 4 βεέψέμκε, κ͵λδυσεεοιμο χοῖσῶι, 

ἐξα υστῖς μινθοισὴμ ἀμᾳθομμν “τ ροσεφσεν . 

τρί Ν μιενέλαε “λα ϊοπεριφὶς, κοδε κω δι δα. 

Ι ἀγϑρῶγε ἐοϑ λῶν παῖδες ᾿ς απτορ θεὸς ἀν οτεσόμως 

Φενς ἀγα βοῇ ἐκαικόντε ΘῚ δ ϑιώατα [ὡ φαλθο ἅ. 9 

᾿μστοι γὼ Ὡιώγνοϑε καβάμεεγοι ἐΨ μεγαροισῖ . 

Κὰ μιν "βοιετέρτσεοϑε, ἐοικ τα. γὰρ καταλέξω - ὦ 

“σαγτα μενόκαν ἐγὼ μν ϑισομιαι σὴς ομομοηϑω 

Ὅοτοι ἀλντθμρι ΟΣ ΥΣῪ δἰ τ θεῖον φσὶν “εβλοι 

ὧν ὁ δίου “τον ερεξε καὶ. ̓ τληκα Τρδεὶ ἀγκρ 

ὥλημὼ ἐν βῬώων͵ Ὁ Οϑι πα σχέζχε “σήματα χαιοὶ 

: ἀυστοονμῖν σλαγηνιν ἀκ ελῖνοῖ ϑαμαίγας 

«τέρα. πἰὐμλλύρι ἰδαχὼνὲ ΟΥΑΙ ἐο κε ὡς 

ν2λρὼν ὃ᾽ δυσμεεγξων κἀτεϑυ: "όλῖν ̓ὀσροα γον 5 

ὅήω δ᾿ Τὶ ον Φωσοὶ κα τὰ κβυπῆ ὡν ᾿εἰσκε Ἐ-᾿ 

Φιέκ τι ὁς δον Ὁ “π-οὸς ΠῚ ἐσσὶ ὑπ σὴν ὠλεμῶν ᾿ Μ 

Ἰν "κέλος ἀξ ίμε μοι δύων “ὐλὶν «δὶ Ἰπτ ἃ αΐκασαν 

σαντος ᾿ ἐγὼ ὃ ἐμὴν οἷν ἀνεγγνὼν. “τοῖον ἔουσττα, ᾿ ὶ 



[και μὴν αγνηρώτιμ «ὅ δὲ κβϑοσιών αλέφμεν ἢ 

ἀλλόσε δημῖν ἐωνε ἔλο Ὁ κοὰ ᾿Χρίον ἔλαω - 

«μι Σ δὲὲξ ἐμεα]α ἰοσα. καὶ ὥμοσα. καρτβομοι ὅρκον δ ον 

πκαϑὰ “τρὶν οΩνοσπα. μι α΄ Ῥώεος γα φῆμαι, 

“ρίνγε “τὸν ες ὑϑας “τὲ βοὰὶς κλὶσία «τὰ φικίοϑαι- ᾿ 

καὶ τότε δῆμοι πσαγἼα μόομ κα τελεξῳς αχύμώμ. 

“σόλλους δὲ “τρώων κῖάνα “τα γακκ εἰ χαλκῷ 

πλϑε μεταργέους, κατα. δὲ Φρογῖῳ ̓ α γε “ολλω 9 

ἐυϑ᾽ δή ρωαὰ αἰγεξώκνον . αὐἹὰὼρε ἐμὸν Ἰρ 

χαίρευ ᾿δῊ μι δὶ κρα διΐν τίρατῆ ο μεεοϑιας 

ἄς οἰ κογῶ, ἀπτίω ὃὲ μέσεσιψον. Ἂν ἀφροξλίτα 

Ὡῶ "ἡ ὅσποερι εἴα γε κῆσε Φίλος αἀτσὸ πα ρίῶλος α σιμς, 

“σαϊδλα τεμιὼ ϑοσΦϊοσα μι ἐψὴ θαλα μοῦ ἐ-ππτοσιμτα 

Ἔτοδυ ϑιδνόμεψον σ΄τὰρ Φρίγας αι ῶλος- 

Ἢ ἰὼ Ὥλασαμ Ἡβόμεγος “προσέφη ξαγβὸς μεβελοοος . 

ναὶ δᾺῊ ΒΗ -σαγἴα γιώσι καΤα μοὶ ραν εέπσες . 

᾿πϑομλλν προλεωψ ζν αἴ βουλίωττε ψοομσττε: 

ἀγδρονὴ ἡρώων, αολλιωζεεσεληλὺ θα. ΕΆΜΗ, . 

ἀλλόπσω “τοῖο του ἐγὼν ἼΩλοΨ ὀφθαλμοϊσίψ, 

δῖον ΟΩνοσῖος ταλα σίφρομος' ἐστ γε Φίλου χῖρ, 

δῖον καὶ “ΤΩΝ. ερέξε κοὰ λα ἀαιρσεβοει ἀψλρ. 

Ἕσσω εν ἱξεσῶῷ, ἡψεμήμεθα, πσάγτες ἀρίσοι. 

ἀργάωψΈ Γώεοσ: Φόγον καὶ κῆρα: Φερομτ-ες δ 

ἤλϑες. σάτα σὺ κ(σε, κελουσεμεμαι ϑέσ' ἐμιελλε 

Ὡλιάμων.- ἐεῬώεοτῖνε ἐβονλίτο κνῶλος ορέξωι εὐο) 

ΚΚατοι ϑινίφοβος ϑεοφκ ελιοε ἐαχσετίονσα.: ἢ Κα πο 

τρὶς δες δίχαξας κοῖλον Ἄόχον ἀὐαφάχρουδια " 

ἐκ δὴ ονομ αἸ ἈΝ δὴν Ὡλαγαὸν ὁγόμιζεος ἀρίπους" 

“σαΐμτων αργίῶν Φωγω εἰοτκκουσαλο χοισὴν. 

“Τὰρ ἔὠ κοὰὼ ὡ Ρυ2λήδλης κι ὦ Ὡχῖος ὥλνοΣ ὅς 

Ἥμεεμοι ὧν μιτοσοισὶν ἀκονσαιμενῶς ἐβόησας- 

αὐμαίοι τμρονθερώ μιεμεῖμα μεν κανόνα : . 

" ἐεδι εἌθερεεμοι ἧν ̓ ὀγδλοθῳ ἀμ} ρα ἀρρ μμίβνο οὐ ἐν: 

ὩἌΛΟΩΑ ναγεὺς κασέρυκε κὼ ω: χιϑῴδεμ ἐνονεπῇ , 

ἐγϑ᾽ δήοι μὰν πα ἐς απκιυ σαν “ἠες αὐχϑιων 5 

«γτίκλὸς. δὲς σέγδιος ἀμάφαοϑως ἐπσεεοσ μ᾿ 

᾿μθελψ, ἀλλο ύω εἶς ε ἐσὶ μαΐχακα. χῷσὶ σἰεξε 

νωλεμέως κρατδισί σαωσε διέσσαγίαςἃ χαιοὺς . 

τόφρα ΧΟΦ ρασεψοσφὶν ἀτολ[α.γε “σαλλὰ ς ἀβίωμ. 



Ὕ ον οὦὼ σι λέμα χος συν 'μίέμος ἀγτοῖον ἡνῶλα. 

δ μυλόν. “Ξε εμέλαε Ὡειδβιφὲςο Ὀρλου ἐεὶς λαῶν Ἁ 

αΛΎϊον - ὅγαρ ὄντ Πα γ᾽ ἡρκισε λνυγρὺν ὁλεϑ ρον . 

σ2. 46: κραζλίνγες σἸὩλ κρέν ΨΩ οὔ κὰν Ὁ 

ὅς ἀγετ ἧς δυνὼ ̓συεϑκμ. ας ὀφρακῳ ἸΩΔα 

υσψὼ ὑπο ίλυκ δωσοξπσώμ εἴα. κοιϊμινϑερ τος . 

[1] εἴφατ . ἀργα ιεέλεν Ὡμωκνσὶ κιλάσε»- 

Ὁ ἐμ γυυτσαιβούσν βεμιεγαι καὶ βηγεα. καλα. 

πορφν ρεε ̓μμεῦα Ἀέην, πορέσαιτέφι δεῖ Τα υκτας 

χλώώψας τερβέμε εψαι ὕλας καϑυτσῥδεμ΄ς ἐσαοϑω ς 

ΗἾὟ .ο᾿᾽ 'σαψ ἐκ. μεγαίροιο͵ διαίος μίζζα. χῦσὶῳ εἐχονσαι « 

Ὡιεμνια  ὲ πορεσαν, ἐκ. 2. ὲ ξήνους αγε κῆρυξ . 

δι μὲν ἀρεν “προδόμῳ Ὡιόμον “ὡστοῦθι κοιμιισαμτο 

“στ λέμαχος ϑ' πρὼς καὶ νέξορος ἀγλαὸς ὑὸς . 

εατρήθανε οέκαρθάδὲ μυχῶ δόμου πλοῖο . 

“ρος ἱλέγνταγντσευλος ἐλέξα “το ῖα [μωσικ ὧν . 

μὴς ὩΝ ̓ριγίγηα: Φάψν βοο οδακυλος ἐώς - 

ὥρυντας ἐξόνγεφι βοὼ α([αϑὸς μινέλα.ος 

εἴμε αΤα. ἑοσ α δε εψος͵ εἰν ΖΦ ε ξίφος ὁξν ὝΡΩΣ μω- 

ποῦ! ἱὩένσο λιπσαρο) σὴν δ ισαϊοκαλα “σἰϑδίλαο 

Ἔ ὅ. οἱ ὙῊΝ ἐκ. ϑαλαΐμοιο͵ ϑεῶ ἐμ 1 κιος ἀγητοωυ- 

στιλεξεα χὼ ὃνὲ πταρίζν, ἐσος τ φα τ᾽ ἐκ τογόμ αἰφε ὁ 

στ τῖε Φλέστε Χρήω δῶρ "ἼαΓε τλέμια χ᾽ "ρῶς 

ἐς λαικεδαι μονα. Δι; ον, “σάωρία νῷ νωτα. θαλαοσας - 

Ζλάμῖον ἰὰ δον “-δεμοι τημ βτοές ἐμ αχτε . 

Ὗ ον οἐὦ, “τ΄ τλέμα χος ισόψλημ: ἔος ἀντίον ἐν ϑα. “᾽ 

αρήδα, μινέλαε 2 Ἰοσερεφέςες ὁρ Ἀσαμ λαῶν . 

ἴκλυβον - τὴν α΄μοι κληνδιόγα, ταρὸς ἐνίαστοις . 

ἐοϑ: ὄ μοι οέγχεος ὁλωλε ΝΣ “σἱονα ἐργα. . 

ὥλυο δι ἐγψέωψ δὰ νϑρον υλέος δόμος δικτέμοἱ αὐ 
μεν α διγὰ σφαζονοὶ καὶ μ αὐ ὰ, ς “λικαςζοῦς 

μντερος ἐμῆς μρμσηρὲς υαέρθιον νορὶν ἐχορτος 

“τοώεκα ψῶ τὰ σαὶ γον ϑϊνι αἴψομίαι.- «ἀκ ἐβέλκοϑ α. 

κᾷγον Ἄνγρον ολεϑ ὅρον ὠγίακον, {νον οσσωσσα ς -. 

οφϑα λμοῖσι “τεοἰσὶψ, ̓  ὄνον μυϑονακουσας 

“-υλα Φομέψου τὲ γα ρλεῖν οἵζνρ ὀνγεκε μάτηρ . 

εν δέσει ἐααδομεμος μι ἠλίον εὸ “κὸ Δ ἐλεσίρων . 

ὧν δζμοι καταλεξον, ὥτσσως ὑγτιν αςεονσωσσις 

Ἄϊοσομιαι »  ῴσσο “-Έ1οιστοὶ “σαῖηρε ἐμὸς ἐοϑλος ὀδνογὰ ἐνε 



21.5.52 

ἰὲ ἴσος κοι ρίον᾽ υπσοςσος ἐφ (πέλεοσιν 

Ὡϑνήμμεῳ εἐμὶ “τρώων, Οϑὶ ““πασχάχε “σήματα χάοὶ . 

“τῶν ὑωβοοι μενησίαι, και νημιξστεὶς ὠγψιασ' Ε.- 

οψὸ δ μὲγο χϑησαις “σροσέφη ξαγθὸς μιεμέλαος Ξ 

ἐδ -σοπσοι ἡ μάλα δὰ κρα τ βόφρογος ἀψόοςε ευ διυνὴ 

᾿"ϑελου όζγηϑηγαι ἀψαλκίῶν ες αὐοὶ ἐομττ-ες - 

ὡς το τεν ξυλο χω τλοζρς ρα τϑοῖο Ἀξομττος 

ϑεβρους κοιἵμιμοσασα. μι εβέμια [ς ἀλαθημονς 

κρημους ἐφ δεμσί καὶ ἀΎκεα. “σοιϊπεμόττα, 

βοσ-κορεέμη «ΩΝ ἐυφτα εν ̓ 4σήλυθεμ δ νὼ ̓ 

ἀεφοτεέροισὶ δὲ τοῖσιν α {κέα “σότμου ἐφηκεν, 

ὡς ΟΩνοΣ εὑς κηγοισιν αἰφκία. “πότμον ἐφισᾳ . 

αγοὰρ ζὠπεσασϑ κα ἀϑημαιν καὶ α΄ σολλομ 

“τοῖος ἕὼν διος πσοτόνκΤιμε μη ἐνὶ Ἀέσίβω 

εῷ ερίῶλος φιλομκλήδηεεσαλωαδε ἀνα ὡς 

καλῶι εβαιλε κραυτδως. κε Χο ρου 9 δὲ “τ αβῇ ἐς ἃ. ἌΜΑ, 

στοιος ἐὼν. ̓Ἀψηστηρσὴν δμιλησάε δι ϑοσένς . 

“σαύ]ες κωκνυμοροίτε γενοίατο “αἰκ ροία. μοῦ τ-Ε: ἃ 

ταντα 2 μ᾽ φρώϊαις καὶ λίοσεαι ονκιαὰν εἰς ὡγεν 

ϑληαι ““π-αρεῷ ψτοιμὶ παρακλιδὸν ονῶλα σα τῆσω - 

ἀλλα. τοὶ μερμοι {τε γέρων ἀ'λίοςμημβστιις . 

“τῶν ὀνϑὲμτοι ἔγὼ κρυ-ξωεσος ουῶδεσϊκσω- 

αἰγν τῆ ὡμζ Ὡϑδῦρο θεοὶ μεμια.ῶττα. γμεεοϑοι Ι 

᾿ἐσιχον σα σφιν ερεξα. “τ λκεογαςκαπτόμβα.ς., ι 

διῶ αἱ βονλογῖο ϑεοὶ μεμψήοϑοι ἐΦα-μέωμ ἼὌ- 

νᾶσος σσυτάτα-τις ες “πσολνκάνοω ἐμὶ “σομττω 
αἰὙντΩ͂ ον “τροπταίροιθειφαρον δὲὲε κικλκσήκονσῖ, 

“τόσσον ἀν δυϑ' ὅοσου τεσσαψημ βίη γλαῷν ρεψηὺς 

μνσε ΕΝ λῖγνς ον ρος ἐπι υνήμσν οσσιοϑ εν - 

λὲ ΕΝ νορμος, [ βεντασσο νκας ἔϊσας 

ἐς “σόμότοον βαλλονσῖν αφνοταήμεψοι μῖλαν νΏλωρ “." 

ἐγβα κἐεκοσὶν᾽ ἡμαυτ' ̓ ἐχον θεοὶ - ᾿"σ2 ὑσοτοῦροι 

“υνήογτες φαιμονϑ' α,λῖαέες « δὲ ρα. τένμῶν 

ἀετνρῶν ες ̓ Ὑἱψουῖαι “σόυρέα νῶσα βωλαΐοσης - 

κα γύκεμ κα πσαύα. κα τέφβιτο καὶ μέμε ̓ αμδιρών Ξ 

φμιτήςμε ϑεῶψ ολοφυραῖο καὶ κἐἐλένσεν 

“σρωτος ἰφθίμιον ἐνγανταρ αλίοιο γέροντος ι 

᾿Φ2λοβεν “τα [ὧρ ρα. μά γλίσαΐγε θυμογὶ ὠρίψμα. « 
δ. 5 ἐν 3] 

“Ἑμιοίω ἐρρορτ συμημ-Γο μόσ ιν ὕταρων . 



ὡμ γὰρ “δὶ νήσου «λώμεμοιϊ χϑναία σικον 

γναιμυτῆοις αὐ γκίσροισην Ἔτ4 ρέ 2ιὲ γα πέρα. ΓΥΘΕῚΡ 

κῶλεμιατ χϑ σα σα. σὸς φαμεν Φώγυσψη-Ε. - 

εἰνοιὶὰς βςε ὥξάγε Αἰἱκν “τόσομ ἠξ ̓χαλίφρων . 

ω ἑγεὼν λέ εϑίς, κιὰ τ ῤτται αἌΛγεα. “σαΐσιχωὼμ. 

ὡς ὩΔΝ δαϑενὶ ψ νκστὼ ἐρϑκεσι - ̓ ὐΘετΊ Του κωρ. 

ἐνρερόεμαὶ ώασαι μγυβϑά 2 τοι Ἀ“τορ ἑταίρων . 

ζ ες Φασ, ΚΕ} ἫΝ εγώμεν ἀμιβόμεμος “σροσεήσσον « 

ὡκ. μεμετοοι ἐρέω ̓ἡτὶς συσσϑε ἐοσὶ θεάων ᾿ 

ως ἐγὼ Καὶ ἐκὼν κα τδυκομοι. ὄγαψν μέλλω 

ἀϑαμάβάνόοξ αλιτοϑοαι δὲ ονραγὸν ἄψρων ε Χουσὶμ . 

ἘΦ σιυπσέρροοι ᾿Φ-υὐθεοϊ Δ ἐτ παγτα σασῖν- 

ὅς “το ἀϑαγα τοων σέϑαα. »«οὦ εδησε κελάνβου . 

ϑόςτον 9 ὡς "τὶ “τομτοου ἐλώσομαιῖ χϑυσεμίτα. 

ζ ε ἐΦαμην μ᾿ Ὡἰάυτάκαιμ 4οΈτο 2 ῖα. θεαΐωψ - 

στ-οἱ ὙΡ εγώτοι ξήνε μείλ᾽ αὐπρήνυα καταλεξω “ 

-οὐλάποαιτοῖς Ὡλόυρο γέρων αἴλῖος ϑπμιϑαττας . 

ἀβϑαψναῖος “σρω τεὺς αἰὙνπῆϊ ἴος δςΤεϑαλάοσης 
, 2" Ὶ Ἷ « ᾿ 

΄“σσαισπε (ενϑεα ΟΙὩΔε-σοσήδιαίωγος ὑ-πυτοδομ ὼς 

τὸν “ἐτεμὸν Φασὶν “σαπτερ ἐμ μεμα ἸΩΔὲ τεκέοϑοαι 9 

τὸν Ἄσνως σν ν ϑωώσιο λοχησα κερος λελαθίοϑιαι 

ὅς κέμτοοι φυ σῖν ὅϑον κὰ μέτρα. κελάϑου - 

μόσον ϑέως ἐπὶ πόμτον “Δ ἀ σεται Ἰχθυοεμόττα, 

Κὰ Ὡλεκέσοι ἌΡΡΕΝ. οαϊδρ εἐφὲς ἤκνν ἐβύγιμδϑιος; 

' δ τοι ἐν μιεγα ροισί κα κόγτα γαϑόμτετετύκ ταὶ 

οἱ χομιγοιο σέθεν Ζλολὶ χὸν ὅζλοῳ αργαιλένγτε - 

ὥ ς ̓ Φα-τωϊὼρ εἴώ ὦμον α μαθόμεψος πυροσέζτον . 

ἐωη γῶν, ρα ζζ. συλόέ Χον βῴοιο γέροντος “. 

μσως με ππροϊῶλ ων Με πσροδα {εἶ αλεντος. 

ἀρίαλίος γοίρτεςὶ θεὸς Ὀροστῶ ἀγϑρὶ α μήμαι . 

ὡς ἐφαμιῶι ἑιωηυ μ δ οο 2 .ϊα ϑεαΐων - 

τοι ἂρ ἐγώστοοι ξένε μαΐλ᾽ ἀτρεκέως καῖα λέξω . 

ἑδεος Ὡ᾽ πέλῖος μέσον σραγὸν ἀμ φιδεβήκ 4 

στἡμος ἀρεξξ αλὸος σ᾽ Ὑερώψν «λῖος νημιδοατιὴς 

“υνοιη υσσο ξιφυ ροιο με ελοάψη Φρίκι καλυφθές 

ἐκ Ὡ ἐλθὼν κοϊμα τα υσσὸ ασεοσὶ γλαῷν ροϊσὴψ. . 

ἀμ Φι λεμῖν Φώκος φέσοδις καλᾷςε ἃ λοσυῶλψες 

αῳϑρόαι Δ, δουσὶν “οολιήςαλὸς ἐξανα δύσαι 

συϊκ. ροΐ α-ὐοψῴονσαι λὸος “σολυθευθέος οϑομιῶω ̓ 



) }9 Ὁ τ - 4 ἢ δὺς" ͵ “ 
ὥνϑα.σεγων αγαΓ- ουσ᾿α, ἂμ μοὶ Φαιγμομιέψηῷι 

᾿ ͵ ) θην 

όψυασω ἕξῴης -σνῶ όν »ερίναοϑ'αα ἔταιρονς - 

στοράς ὄγτοοι παρα νμυσὶν ἐνοσελμιοισὴμ ἀρίστοι 

“-σάμτοα. δ Τοοὶ ἐρέω ολοφώϊα. “τοῖο Ὑέρορῖος 

φώκα-ς μέντοι πσρῶτοον ἀριθμισ καὶ ἐὐτήσίψ-. 

εὐϊὼὰρ ἐστ πταίσα ς “περι σταοσ όσοι « ἈδῈ Τολκ ται ̓ 
͵ ᾽ ’ -ν- .: ͵΄ ΝΥ, 

Ἀεξέχαι ἐρμιεοσεσὶ μοσεενς ὡς πτώεσι μινλωμ - 
Ὰ ) Χ ᾿ Ἂ " ΒῚ 

στον ὁλὴν ἐστί δ “ρώτα κα τιάμηθεμτα. ὑδλκοϑ- ΕΞ; 
τ ν 59] )γ) 0 ͵ ͵ Γ! 

Κατοτ εν 49: νμῖυ μελέτω καιρτοςῖε ἵητ Ε .- 
ιν, ἴὰ» γ] ς ζω ͵ ᾽ , 

ἄυθι ὮΝ εχν μεμα ὥστοα. καὶ ἐοσυ μεμομτσ αλνξαι- 
͵ ι “ιο;χτπκ, ’, ΩΝ 3. Α ἘΝ 

σαντα. Δ. ε γιμομεμος πα φρεσία-α Οοσεέσσ γαῖαν 
« Α ͵ ᾿Ὶ ὮΝ Ἁ ὦ Ὶ - 

ἐερσσα- γιμομτσι καὶ ν ὁ ὼρ καὶ θεατεὶ ὀΐα-ες π]νρ 9 

υμιής ὡ'ι΄ἀσεμῷεως ἐχέμεν μαλλοόμτο “στεθὴν 
. "47 )ς . ᾿ “- 

ὧν; Οσπεκεὲν ὥσάωος ἀνάρητοαι ἐσ εεοσῖμ Ὁ 
- Συλλ γ ! τος 

“τοιος εωὼμ σίομχε κα τοόνμηϑεν τα. ἸΏ ΝΟ ΕΞ. 
Ν ͵ ΄ Ι 

[Κατότε ΖΔ ησ' χερϑααῦτε (με λνσο τος γέρομτια, 

ρως- ̓ φροοϑαι δὲ θεῶν ὅς“τῖςσε χαλεπά. 

μόσορϑ' ὦ ὼς “τὶ τομόπτον ἐλ δυσ-εαιὶ ἰχθυόεγτια. . 
« 

ς ἀτοῦσ, υοτσόμτον ἐδυσαῖο κυνμαψορτοα- 

«ὐὰρε ἐγὼν ἐστὶ νας, 09. ἀὐαλα: γα μια βοισῳ 

πα. πολλῶι Ὥλέμοι κραδν ἴη “τόρῷυρε κιορμ το Ὁ 

αὐτο ρ Κ ἢ ρει μα κατηλν βομ ἡ δὲ ϑαλαοσαν, 

ϑόρτορϑ', δ-ωυλισαίμ. εοϑ'-, ̓ευϊτνλυϑε Σἧδα ροστὶῃ υν ξ ὦ 

αν “στοτε κοιμεηϑημιερ ἐσσὶ δηγμαμι θαλάσσης » 

ἧμιος Ὡκμρυγερήας Φάγε ῥοδοδακτυλος κὼ πως - 

Κὰ τ ὐτεῶλα σαρα. θίγα. θαλαίοσης φϑΡϑροο 

ὙΥΞΕΣ .“σόλλα. ϑεοὺς γουμονμεεγος, ἀτὰρ ἑτώρονς 

σράέςα αὙὝοΡ δ᾽σ μιαλίοτα. πτεσττοίϑεα. σασαν ίθω. 

“τόφρα. ὥ'ἰαρ "Ὑ υ-σοδδυσα.θαλαοσης όζρεα κολιυον Ξ 

“τόσαιρα. φωκαΐωμ ἐκ. πομτοον δὲρμεα.τ ἐμέκε 

“σαγτια. Ὡσὰν νεοδιαρτα, δόλον ὩιεσσεμΩ ξοτσα, 

ἄυνας εν “Γα μα βοισὶ δια [λα “Γ« σὰ λίμοῦν . «τὶ 

Ἡσζο μενουσὴμιής φὰὲ μάλα σ' χεϑον, κλθομεν ὠΐες- 

ἐξῴις ΩΦ. Ἔνγησε δώλεν Ὡιι εὐὶ ̓ ϑέρμα ἑκα φως 

Κῷ: ὩιλαινοπταἼος λόχος συλ, τοήρε γαῖρ ἀμῶς; 

Φωκάων α λ᾽οσερεφεωψ ολοώτα ]ος μὰ. 

τίς [ς αρκ φψαλίω παρὰ κστε κοιλεηϑῴη « 

δ ἀμσγον ἐσ᾿ωσε καὶ ἐΦραίοταῖο μέγογαρ ̓ 

ἀμρροσίων ντὸ δίψα. ἐκιάσω βϑῆκε Φέρονσα. 

89): 



ἥν μάλα. γῴονσαψ ὅλες Δ κίσπεος οδμίω. 

“τσασαψ τὰ κοΐ μιέψολοιν “--τλκοσ θυμκῶ. 

Φῶκαι Ὡλεὰ λὸς βλθον ἀολλέες «οὐλὴν φτα. 

εῷ μς ἦνγα ζογῖο παρα βαγμ νι θαλάσσης . 

ἐν ῶλιος 2 ὁ γέρων Ἰλϑ'έφαλος. “ρεδεφώκας 

φαῬ ἐφέας «πάσας Ὡἰα ρυσώχέτο. «Δεκῖο 2 αριϑ μον. : 

Ὦ πφον ΣΝ» λέγε ἀκαδυν δ: δι θυμἕω 

ὠἴοϑη δ' δόλον ἰμαι «᾿ατῴτα. δὲ λεκῖο καὶ αὐστοὸς - 

ἡμι φς, Ἰαί χοῦτες ἐπσσεοσυρεϑ' ἀμφὶ δὲχέρας 

βαλλομν . ον ὁ γέρον ὀνολίκς ἐπστεληϑετοο “τΈχυης .᾿ 

λλήτοι δ ροτησο Ἄέων γέντν᾽ ΚΟΚΉΜΕΙ 

αὐἹὼὰρ ̓ σῴτα. ϑιρώκων γειὰ -πταἱρὸ δαλῖς κδὲμείαςσῦαυ 

γίνετοῶνγρον νΏλωρ, καὶ ὰ δι ψϑρεον ν συ έρηλου . 

νὰ 
.ῃ 
ᾧ 

Ξὶ, 

ἡμίεζδο κε μφεως εχομομ “ἐτληοσο βυμιῶ - 

ἀλλότε δὴ βαψία Φ γέρων ολοφώϊα, φ2ιὼ 6: 

καὶ τότε διημ ἐπσέεοσ! ἀνάρομιεμος -- ροσεφσσεν . 

“τοῖς υν "τοὶ ἀρεωςὰς ϑεῶν συμιΦραίοσαῖο βουλὰς, 

οφραΐμ" ἐλοις ἀεκομτ-α. λοχησα. εἐγος - “τοΐοσε ΧΡᾺ δ 

ς ᾿φα-τ - οὐοὲρ εἰώμτμα μήθόμοεμος “τροσεῴσουν - 

ς οἴοϑα.- Ὑέρου ἬΝ ἐνοίο τπαραροσέων ἐρεηψς . 

ὡς Ὁ δΉϑ᾽ ἐνὶ μηστω ἐρν κόμαι, ὀνόδ ε τὶ πεκ Μὼρ 

ἐνρέμ εψαι Φιρύα μαι . μῖνυϑά ϑΈμοοι ὀὐγϑιοϑε ἢ Μ“ΤΌρΡ 

ἀλλὰ σν “σέρλεοι ̓ ψυτ θεοὶ δέτε αγ7α. Ἴσα σὶν ̓ 

Ὁ απ εμξ βαγά των -σεῶλάα κα εἐὀνησεκίλ ἄνον͵ 

νοσουϑ᾽ ὡς ἐπὶ πσόμτου ἐλ σομιαι ᾿χϑυοεμττα Ὁ 

ξ εἐφαίμεηῳ ΤΥ ἈΕΣΤΕ: ἀμήβομψος “προσεζσε . 

αλλὰ μαΐλ᾿ ὡφελλες οι τδηοισίμοτοε βεοισιν 

Σ ξας ἵδα. καλ᾽ γαβαψεμεν οῷρα. “-αἰχίςα, 

σίὼω ες τ δι2  Ἰκοῖο -υλέων ἐσσὶ οἴψοττσα. δὐονθΑι . 

ὅ ᾿ΎαΡ “τοὶ πρὶν μοὶ ΡΞ φίλονετί δεν καὶ γε οϑσα 

ΟἸκομ δωκτίμιενον καὶ σιὼ ἐς τσ, γελα [αὐαν, 

πορίνγὸ ταν αἰγυτίοιο εἰσ ος ποτα μοῖο 

ἀυσχοῖς ΜΏλορ᾿ εἔἌθης οδέξνς9: ἵδα ει κα τομβας 

ἀϑαγα τοῖσι θεοῖσι “τοὶ ὄὀυρα μὸν δδιρωΐ εχουσψ . 

καὶ “τοσ τε τοι Ὡλώσονσιῳ δὸ δὸν θεοὶ Ἂν συ μψοιγας ᾿ 

ες Φατ'. «Τὰ ρ' ἐοιγε καΤοκλαίοϑη φίλον Ἡστορ, 

δωμεκα μιῴυ τῆς ἀγωγεν ἐπ᾿ βο42λ εα. πτόμτοου 

γυτ νης ἐμαι Ζιολιχίωω δόιογι αρ [αλένσ- . 

αλλὰ κοϊῶς μὶν ἐστεοσὶν ἀμ ήβόμεμος ροσέφτορ - 



ἈΝ 

“αὐτα μὲν ὅύσηω ΘῊ τοελέω Υἱρον ὡς σν κιλάάς . 

δέῃ α[εμοοι τόδε τε, καὶ απτροζέως καϊαλεξον . 
4 τ ἀκ. σνω ψηυσὴὶν ἀσσήμομες μλθογῇ χοοὶ ο 

ὅνε ϑέστωρ καὶ ἐγὼ ὁ Ἀΐπστομι γῇ οίνϑεν ἰο ὑυστερ ̓ 

πετῆς λα" ολέβρω αδ᾽όυκεῖ τς ὕνος 

᾿εφίλωψ εν χϑοὶν σά “πσόλεμομ πτολυσσ δυσεμ . 

ε ἐφαίμιω ; ἐαν δοιοος ἀμᾳθόμεμος Ὁ ροσεφατν 

αστρέδα. μμέϊαντα, Φλιφρεαι, δ διετοῖσε ΧρᾺ 

Ἰῶλμεγαι, σ δὲ Ὡλα ἡμαι ἐμὸν γόον σθεσε Φιημοὶ 

οι ὰκ ἀβύηρι ̓ἐστεοϑ' αι σακόάξ “παὐϊα τον ,ϑμΐω - 

“πολλοὶ γοῖρ “τοῶμδὲ δαίμῳ “σολλοὶ 2. ἐ ΑἱσσσομτΌ 9 

Ὡρχοὶ “Ὁ ΡΣ μοιῶοι αχαιὼμ χολκολχιτώμγων ᾿ 

ὧν σον ὡἀππσολομτο μα΄ Χη δετικὰσν αρκοϑα, . 

Ὡς δι ξείτσον ζωος κατϑυκόσοιε ευρεὶ “σομω - 

ἄκζος: μεν μΕρα. μενοι ζαμκ ιολὶ χηρέτμιοισὶ 

Ὑνρησηψῳ μὲμ “πρώτα. “σοσήδιαωμ ἐπσέλαοσε- 

Ὑετ ίοιῳ μεγαλισι “αἱ ἐδεοιακ σὴ βαλαίοσκς ., 

»αὰ υυκεμ ἐκῷνγε κῆρα. καὶ ἐχϑόμ ψός τοῦ ἀθήψν 

μὴ τυ φίαλου ὁ εσος πολι: καὶ μέγα οϑη 

Φῆ Ῥαεκη τι ϑεῶν Φνυγ εὴν μα. λαϊσομια. θα λαΐσης 

“τονὸ ἐπτοσάδιωμ μείαλ᾽ ̓ ἐκᾶλνεμ ἀυδησαμησος 

ἀυστὶκ ἐυφταϊβίαμαν ἑλὼν χϑοὶ σἰδαρισίῳ 

ἤλασε γνραιίω “σϑτερην, ἃ πο ῶΝ ἐσ’ χῖσι οὐἼᾶω.. 
᾿ ᾿ ΝΟ Ω ᾿ ᾿ 4“ ᾿ 3) 

Κὰ στο μὲμ ὔοθι μιάμε .“τ-ο ὡς τρνῷος εἐμισστεστε που τὼ 

“πὸ ράιας “πὸ “σρῶτομ ἐφεφόμιεμος μεγααοϑη» 

“τον Φιεφορά κατο “πύμτομ τ ρομαικν μιώμομττοα. . 
εἰ ω ν Β] 9) , 3 ἂ «ς «" 

ὡςὅμιν ὀγϑα“σολωλ σά“ ἰεμαλμν ρομ νϑὼ ρ" 
Ἁ ͵ 3) “.“ 3 ᾿ 3 δι Π] 

σοςζὥλετον ἐκφνγεκηρας αδιελῷεος "Ὁ. νσαλνξῳ 

ὠννκυσὶ γλα φυρησὶ σαωσεϑὲ “σότγία Ἥρη . 
γῳδς . , 2}) ͵ 2 2 ᾿ 

ὃ) ΟΤ Δ μΤα χ' ἐμελλεμαλέφαωγ ὁρος αττ]ν 

᾿ἰξεοϑαι “τ ὐτεζλημὶν ἀναρσαξασα. ϑυελλα. 

“τ οὔ7ον ἐσ χϑυόεν τα Φερεν με[αλα. πεμα Χομτοα. « 

αΎρον ἐπξεσιχα τ Οθὲ δώματα. μαῖε θυέςικς 

στο πρὶν . α“τοὰρ “τοῦτ᾽ μαιε ϑυεοῖα δὲς αἰ Ὑοϑος ᾿ 
. Δὲ . ΄ } Ί , 

ὁ Οὐ Ὲ δῊ καὶ κήθεμ «Φοιγέτο νόσος ἀσσημὼμ 

πὰ δὲ θεοὺς ονρομ οὐ νᾶς καὶ οἴκα 2 ὑκομτο 

Ἰψτοοι ὅμιν Χάρων στερήσέξο "σα ίδλοςαινα - 
Κὰ κως ἀτῆομ ἐμοςῚ ἫΨ παρίδαα.- “σολλω. Ὡἰαπσωϊοῦ 

λα κρνα. ϑερμια, χιουντευφακτασίως ΙΩΔε γαῖαν 

ὈΡΠΗ 



᾿ 

ὥ 

“τὸν ζΧαρασσὸ σκουσϊης Φλς σκοσσος ον ρα καϑήσεν 

ἀιὙοϑὸς Δλολομνῖς αἰ ὡψμ “ΟΖ. ἐσ’ χέτο μιϊοϑὸμ 

χρνυσον δοιὰ “παλαΐ]α - φύλα τ 2 ΟὙ ἐς ἐν!τοω7ον, 

μι ελαβοι “σα ριὼν . μυμοαῖο δὲ βουριῶλος αἌκῆς- 

ΡΗΩ μεν ατγίελεωμ προς “λὠμαῖα. πτοιμε νι λαῶν, 

«ὠπτήκιαιγν ἰοϑος ὁ" οἌλίωυ ἐφραοταῖο τέχνην, 

« ρἰναίμεεμος »αἽ7α. Ὡλημομ εἰκοσὶ Φῶώσ-ας ἀρίστους 

σε λόχον - -“τοερωβι  α ψώγά 2 λαϊσ-α. τα μεοϑαα - 

αὐ]ο ρ ὁ βὴ καλέων αἰαμεέμψομα. “σοιλμεέμα. λαῶν 

“πυτσοισὴν κι οχεσφιμ α ἠκέα μιδιερίφων . 

στον Ὡλουκ᾽ 42 ὁτοόλεθρομ ἀψηίς αΎὙεκιοὰὼ κα τέσεφνε. 

ζὰ φυψίοσας ὡςτίςτεκα τ κα ψε βοιῶ ἐπὶ φαΐτψη - 

σ έτις ρθε Ὁ πῖμε: λίπ εϑ' δὲ δὶ Ἔτομτο, 

ὀουλοσις αὐ Ὑ] ἰοϑου «ἀλλ ἐκΊαβεμ ἐμ μεγάροιοὶν . 

ς ἜΦα.τ' 5 «ὰρ ἐμ γε καεκλαοϑη Φῖλον ἡ“ Τρ - 

ἔζλα: ον ὠμ 1α μαίβοισι καθήμεμος ον ὃ ἐμυμοι καρ 

ἡθελ ἐπὶ ζὠφνκὰὼ ὅρα ῷαος Μελίοιο - β 

αὐὰρ ἔπ κλαιω ε κυλινῶλομεγοςτεκορεοδίω, 

ιν “τότεμε “σροσεφαε γέρων α΄“λῖος ὑημ ὅστοης . 

μακετι ἀβίος δὲ “πολ Χρόνου ασκελὲς ὄνττὼ 

κλαὶ ἐῳ ονκαψυσίμτομα. δλμομεν «ἀλλα.-ταί χίσα 

"σήρα. Ὁπσωσικεν δισὼ “αὐ 2λα. [α αν Ὥκκαι 

᾿ γαρμμ ὥωου γε κίχησεαι, ἡγε ορέσας 

κΤάψεν Ὑτοφϑάμενος. συ ϑέκῳ τὰ ον αὐ]ιβολησαις - 

ς ἰφατ . οὐὰρε ἐμιοὶ ἱκρα δ καὶ θυμὸς αγἰωὼρ 

αὐ τῖς ἐμὲ σγηθεοσ ον ἐς ὼ ἃ χμυμέμωπεν ἰανβη- 

καιμὴμ Φωψῆσα ς᾽ ἔτεα. τῇ βοιψτα. “προσμυῶλα, . 

“τον πους λλλὰ ὄν ὈΙΏλα, συ ϑὲ “τρίτον ἀνδρομόμαφε, 

ὅςτις (αἰ ζωος κα τϑυκάσαι άψρει “σόμτοω, 

με ἐϑαγὼν. ἐθέλω ὃὲ γα αὰ αχνυμεμοςπ ἀκοῦσαι - 

ς ἐφά μίω «ὅδε ἐαυτὶς αμάβομεγος -υροσέφτστ . 

ἢος λατερτεω Ἰθακιν ἐμὲ οἱκία. ψακων, 

“τον Ὡ ἸΏΔον ὠψνησω θαλερὸν καταζλ κρυ Χέομετ-α. 

υυμῷφηςεν μιεγαίροιστ καλνους ἡμῖν ἀψαγκν 

᾿σιχᾷ- ὅζον ϑιωααι Ἦψ -σαλίῶλα [αἴὰν ἱπκέοϑεαι - 

ΟῚ γαῖρ δι πσαραιγῆες ἐπσηρόσ μοι καὶ “τα ῖροι . 

δὲ κιμμὴν “σεμισσοιεῳ ἐσόωρεα ϑῶστ-α. θα λαΐοσμς - 

σοὶ ὥὸν ϑεσιφαῖτον ἐστὶ Ὡιόβεφες ὼ μιεμέλαε 

ἀργά ἐν ἱπωτοβόπεω βα μέήν καὶ πότμον ἐπα εν - 



δῷ ζΖ᾿ 

δῆγαίσες ἡλυσίον “πεδίον καὶ πέρατα, γαώνς 
αθάμφόξοι “πεμ ονοῖν Οϑι ξαψθος ῥα δαίμαψθυς 

“τα "σὲρ βῖστῃ 6 ἴοσὶ “λά αψϑρώπποιστιῳ ν 

Ὁ εἰφίαρε ἀρολὲρ χήμιων πολὺς, ζπσοτομρθρος 

δ αἰά ζεῷνροιο λίγνυψέοντ ας ντας 

ὠκεαψὸς αμίὶκσὴμ ἀγατξν χαν ανϑρώτους 

δυνενζ εχάς ϑχψώ, καισιφὶν [αμθρὸς δόςε ἐοσὶ Ὁ 

ς των: ὑσσὸ πόντον εὄυσατο κι σάψομτα. “: 

ἀκταὶ ἐγὼν ἐστὶ νέα ς ἀμ ἀμποϊθέοις «τι ροισῖν δ 

᾿κία-- “ππσολλα. διέμοι κρα δὲν “αὐρῷνρε κιομ τι . 

ἀυστααρ 4 Ρ ρεσὶ νῆα. κα-τλΆθομεν ΓΛᾺ βϑαλωοσγαψ . 

οβ σοῦ ϑδυλίσαίμ δ᾽, ἐσ τ ηλυϑεμ ἀμ θροσήν υνξ . 

2. στῦτε κιοιλεμθηνε εν ἐῶ ὶ βείμνι, βαλαΐοσης οἱ 

Ὁ μιδὲ Ὡελρίγεγάα. ῷαψῃ ῥοϑοδνά κττυλος Νὼ "ὼς 

ὑμαις ἘΝ ἐπι μρρω τοῦ ἐρνογα λει “εξ ἀὕλα- Ὡιῖαν 9 

ἐν δίπους “τ θεμεθα, κιὼ ἰκία. γηνοτὶν εἴστης - 

ἐν ΖΔ ἐκιἃ αὐοὶ βάγανδος ἐσ ἸκἈμίσὶ κι αὐϑίφον : 

ἐξης ὩΔεφομ μοι πολι ὐλα Ἱυπῆομ ἐρίχεμεοῖς . 

ΕΟ ΠΗ υπίΐοιο Δ πσος πτοστοά.μεοῖο 

πίσσα γέα ς, καὶ ̓ ερέξα. σε λμέοσας ἱκατόμξας ̓ 

αὐὰρ ἐπ καϊετσοωσα. θεῶν χολον «μὲν ἐομτττῶψ, 

χῶ Ὄαμ ἐμ γογίτύμθον, “γα σθεεγου κλέος δ(υ ̓ 

“αὐταελώστσας μεόμίω, ̓ εὄοσαψ δέμοις οὐρον 

ἐιϑα γατοι “τοοϊμῶκα, Φίλην ἐς “πατρίς ἐσερε αν ο 

να [ει ἐπί μι {μον ἐψὶ μιεγαροισὶμ ἐμ οἰσὴν 

ὀφραΐκεν ἐν ϑεκάτητε Ὡινωδεκαστητε γένη τται - 

Κὰ πιότεδάν, πέμηξο, Δώσω τοὶ αἰλαα. Ὡλῦρα, Ω 

τράς᾽ ἱτσσους καὶ ὩίΦρου ἐνξοομ . οὐἹὼὰ ρ΄ ἐυῴτοα, 

“λώσω καλὸν αλάσομ μα, ππγεμόνκοϑια. θεοισὴψ 

θα γα τοῖς, ἐμιέβεμ μεμμημίγμος ἥμασα “σαΐμτ-α. - 

ὃΨ αἰῶ πιλέμα. χος σευψνμ μος ἀμττοον ἡνϑια Ὁ 

ατρέζλα “μα με “σολιω Χρομον ἐνβα 2» ἐρυκ. Ε.- 

Κὰ [ἀρκ φς« ἐνιαυτὸν ἐγὼ “σαρὰ σοϊγαγεχοίμίω 

Ἥλεεμος . εκ εμ οἰκκον΄ ελοιὶ “σόθος Κ2λὲ “τοκκὼμ Ὃ 

αιψῶς Κὰρ μινϑοισιμ ἐπστεοσί ττεσοισὴμ ἀκονὼμ 

τέρμα. δ δ μοι ἀγϊουζονοὶνε “ται ροι 

ὠν-σύλω [αιθεν «συ λέμε Χ ρόμου ἐφθαίξερύκής, . 

Ὡλώρον ισττι κέμοι Ὡλοίης καμηλιομ᾽ ἔσω . 

Ἑστοονυς Ὡ.. φεϊθάκω δ κ. ἄξομιαι δινα. σοἱσωστοῶ 

ΌΤΙ 



ὠνθαίλελφζω ας αλμα.- σὺ γὰρ “σεϑδίοιο ἀψαΐοσ (ς 

δυρεος ὦ ἐνὶ μὰν λωτοςπσολυς δὲ κυπσῴρον, 

“συροΐτε ξφτε κοιδυρνφῷνῖς κριὶ "λόσκον ̓  

ἐν ίϑα κα, ὕπαρ Ὡρόμοι όψρεες ΠΌΘΟΣ λάμωὼν, 

αἰγιβόϊος κα μάλλομ ἐσηραῖος ἵσυσοβοτοοισὶμ ὁ 

ΕΥ̓ γαίρτις νῆστων -συτηλαῖος ονλάυλάμιων, 

ἰ,ϑ35 αλὶ κεκ λίαζαι «᾿θαΐκν δὲσγεε κιὰὼ -Ὁι ““-ασέωμ ὃ 

ς Φῷα.τοο . μφδιησεν δὲ βοίω ἀαβος μιεμέλαος- 

χέρι “εμὶν κατέρεξεν ἐπτοςτ' ἐφα τ᾿ ἐκ τονόμα ῳ . 

ἘΠ ΕΘΙΟΕ ̓ ς ἀ[αβοῖο φίλομ τέκος δι᾽ αγοράς- 

“οὶ γὰρ εγώτοι. σαντα μα «ῆσω - δα μῦς γὰρ ὁ 

τε όηστ' ὅογεμ ἐμῷ οἴκω κάμηλία κῴται 

Ὡιώσω ὁ Ὁ καΐλλισον γι αε “τ μιμέσγατομ ἐσγὶῳ . 

Ὡλώσω τοὶ κρητῆρα. “τ οτυγμέμον ἀργνρέος 2ιὲ 

᾿ἐπὶν αὕσας͵ χρυσῶν σσὶ χέήλεα κεκραίαγῖαι . 

᾿ερίον ιλφαιοιῖο . “τορι δὲ ἐφαιζλῖμος Ἥρως 

σἸΩΔονίων βασίλενς, 9 ἑος 2 ὄμος ἀμφεκαλυζε 

Κ4σεμε νοσησα α- τοεϊμα ἐθέλω τολοσασοαι - 

ς δι Αλ “τοοια στα, ρος αλληλους α Ὑοράνον . 

“Δ αττυμ ὀγεςῶνε ες “ὠμῶν 'σαν θῴον βασίληος 

δος ἴγον μὲν μῆλα.- ἐλ βολῆς τυδῦν: οἴμοῦ - 

σἴποον δέσφαλοχοι καλλιίγκρμὸν ἐμεψοι ἐμάῴκιαψ - 

ὡς δι λαδὸ πὲ Ὡιζπρον ἐμὶ μεγάροισι “έγορττο . 

μινμῆρες δὲ “παροιϑε ὁΖλνογῆος μεγάροιο 

Ὡλἰσικοισὴν τιρυ ο οκῶὼ αἰγαψγέμσψ ἐεγτττες 

ἐν του κΤῶ ὅσσ ἐδὼ, Οθυπὸ “σαῤρος νβρὶν εΧεστομ 

ἀψατοίψοος δὲ καθῆστο καὶ ἐυρυμα χος ϑεοήφῶλας, 

ἀρχοὶ μυνσίρων α ρΕΓΙΏΝ ἐσαψ᾽ εξο χαρίσοι " 

τοίςε σε Φρογίοιο μοήμεωμ εγγν θεν Ἄθων 

«ψτίρμσον μυνβοισῖν αψέρόμεεγος προσέφα. . 

τα ἐς Η ῥα πτὶ ἴδμεν ἐνὶ Φρεσὴν πε καλουκὶ 

δ᾽υυ τεστηλεέμα. Χος υάτεκ. “αὐλονῚ μαβορ ος . 

νλα μοὶ οἰκί [ὧν «ἐμὲ ἐδ Χρεὼ γίνεται αὐας 

λιῶνες ἐνρν Χωρομ ἴα βὰμ γα - «ἐὐγθαίμοι' ἴτσυοὶ 

ολώδιεκα. θέλοι -Ὑο ἡ μίοροι “ταλαγοὶ͵ 

τὸ ὀλλεησττες Τῶν κι ἐμ-τἡμελα σά μεμος 2 α. μασάμιωω . 

ε ̓ ἐφα.9" . διῶ αψα. θυμὸν ἐθα μιβεον «ον γεὰρ ἐφα {] 
2 ͵ ΕΎ “"" ͵ 4 ΡῚ 

ἐς τυλομ οἱ χεοϑισι νηληῖον αλλαίσσον αὖον 
ΕῚ -“ γν , “ ͵ ΕῚ ΄ 

σΎρων, κ μιηλοισι ““αρεμ μενοι με συ βθω ΤῊ - 



Τὺ οἰ ὡὠπαγστίνοος “προσέφη ὅδ 4θεος νος . 

νη μ ἐρπτοέσιμεοι ἐμίαιτε “αὐτὸ χώρο, γαὶ “τοῖμες οὐσττῶ, 

ΠφαροΣ τον τέρσοημο ἐξαιρέχοι, Ἦ ἐο ἃ αυσττον «ς 

θηστοες7ε δ μι ώεςτε διωσιοτεκο7ο “τ λέοσ σε Ὁ 

[Κάμ οἵἹουτὰ γόράνσον ἐτστυμον ὄφρόν, φιὼ.- 

ἦισε οἷν «ἐγκομγοος ἀσσπυραῖο υμα. μέλαιψαμ . 

᾿ξ ἑκὼν ὁ ὅν ὀδῶκ ας Ὡς ἔβιρρᾳ πῆύξα το μινϑω 

Τ ὺν ΝΠ "ΡΑ Φρογίοιο ϑολμὼν ἀμτοῖον ἰνδα, - 

ἀὐος ἕκ ὧν ὅν ὄδώκα. τῖκν βεξήε καὶ ὄνος - 

ὅτσυ ὁταὰμν ρ “τοιοῦσος ε Χὼμ μελεδήματα. δύικω 

ἀὐτίφη- χαλεέσομκεμ ἀψῆγα οϑτα δοσὴν Ἂν . 

[κοῦροι 2 νοὶ καΐῖα. δὴμ ογὶ αρίσάνουσ μεϑλμίας 

δὶ δι ̓ εσογτίν Ὡλαρ χὸν ἐγὼ βαινομτέμονσα- 

μι ἐμπτορα. μὲ ϑεον, “τῷ Ὡ  ωΤὼ σαντα. ἐώκ {- 

ἂν οὐ “τὸ υβααμιϑκζω - λον ἐξα ῶλε μι μπόρα. δ. 
χθιζὸν υτσλοιο τότε Ω-. ἐμῶν υμὶ αυλομῶλε. 

Σ: 
Ἄ2 

ς ἄρα. ῴωψισα-ς ἘΡΕΙΒ Τρ “προς ὁ Δόματα. πατρὸς οἱ 
Ἐπ ἣμ 353. ! ᾿᾿, ἃ , ᾿ 3 Ι ἣ 

“τοισὶν αἷμ Φοτροισιψ α γα ἌΣ αο θυμος α γημὼρ 
΄ "2 ὌΝ ] κ᾽ ᾿ ΄ 23! 

δινησηρεεζλαμκνὸὴς καθισαν καὶ στανσαμαεβλωμ 

“τοοῖσιν ἃ γτείροος μι όξεφη δ᾽ τσ ήθεος μος 

τ χνύλεεμος - Ἀέγοος δὲ μέγα. Φρίψις ἀμ Φιμἕλαιψαι 

τἰμτσλαγτ. οασεζδλε δι “συρὶ λαμεσετόωμτι ἔπι τὼ . 

ὥτσότοι- ἡ μεεία, ἐρίου νυ φιαλ ως “τ λίοϑη - 

“τλεμα χω δος" "δὲφάμεμ δλεδι ἢ ἘΡΎΥΓΕ ἫΝ 
9 τ δ᾽») “ΝΣ ἃ “3, »"- . 
εκ. “τ οοσωψζδ α ἐκ το μέος “σαςῖς οἱ ΧΟΓαι αὐσττως 

νλα- ἐρνοσα ξεεμος "ερίμας ταψω, Ὡλάμον ἀρίοσους « 
3! Ἁ ί Ἁ 2! 5». ΡΜ) . φ΄ῳ 

αρξῴ καὶ σροτέρωκακομν ἐμ μεεμσι « ὄνια- δὲ ἀρ τῷ 
ων ΔΈΔΙΑ, ; ἃ 0" - , 

ζΦενεολεσάε βίην πρὶν μεν σῆμα. γεμεοϑ ας 
ν 223} Ἃ ͵ ΓᾺ ᾿ ν 3) 2 ς μ 
δὴ αὙεμοοι δ᾽οστεμης. βοίω καὶ εἰγεοσσστααρονς 

ὀφρα.μὶν ον ἴουστια. λοχλσόμια Ἰδὲ ῷφνλαξω 

ἐν “σορθμῶ ᾿ἰϑακπαῖε σα μοιοτεισαισσα λοίοσης - 

ως ὧν ἐσσισμνγϑῶς ναυστ͵λλάσα εμεκα. “αος . 

ζ7 ςἐφα 9διϊ ζ λα ρα. “πα μτες ἐπσηψεον, "Ὡ δ κελόνομ - 
Ἵ ᾿ “- 

σαντα ἐσ φταγψα σαγ]ες αν δόμον ᾿ς οδνοῦκος ς 
᾿ ᾿ Ξ΄. γ») 

σῶς ρα. πνγελότ 4ἃ. “σολων Χρόγον μὲμασνοος 

δον νον - 

, ἱκμρυξ γΔΡ δι᾿ εἶτ τὲ Ὡλοψὶ ὃς σεν σ ο (ρυλὰς ἢ 

ἑωλκε εκ τος ἐὼν δὶ ωω ἐν δοθὶ μιστὴν νῷαιψον 

ἐσ ἵμεμ ατίελεωμ 2 ἴα. δώμαῖα. “σηγελοῦ ἐκ ̓ 

ὈΌΠΗ 

μιυϑωμ. «ἐὺς ἐμμσολξεα ἐνὶ ὥριο βνοσο 



ἐὸν θεέκαστουϑὸον βα γα. “σροσηνῶλα. “σενελοσ 4α. 

Καὶ κρ' ̓  τὐτῆεδοισε “οισαν μϑησηρες αὐὙοωοὶ, 

ΔΕ ἀ πσεμ μαι διμωησιως οΩνοσῆος βῴοιο 

ὅΞ ρίωψ ““σιώσαοϑοι σφίσιν ἀοιὲ ιυῦσα “σίνιοϑεαι ᾿ 

Ἁ Ἡ δε βηο ἀσαῇις, ἩΜΩ͂Ν. δ ϑ' δὅμιλήσαψτος 

νοαστα καὶ τυλαῖα μυῶν ϑάϑε ὡῴπνυησάαν- 

δι: ἁΐμια γάρομ. ἐψοι ϑἱοσττομ καϊακέρετε “σολλον 

κστασῖν “ΤᾺ εξ αὐ χοῖο Ὡιαἴφρογος ὃν ΦῸΣΙ “σα-τέρων 

μι τέρων τὸ “τροοϑεν ακονετεσσα δ εςεομτες, 

δ᾽ος οὨᾺ νοσεὺς ἐστε μ εϑ'΄ υμετοεροισι “-οκ σὴν, 

στετῖνα. ρίξας ἐφαστον ὅσ: Γι ̓ ψυὼν 

ὠνῶλήμω. τ ἐπὶ Ὡ Δ ΐκη θέων βασίληων, 

δῆλοι ὑκέχϑαι βαιρησί ̓βρόϊων, δ ἤομης ε φιλοίν : 

ἱζῴος δ᾽ ὕσυοτε παμπταν ἀὐτάοϑαλον ἀγονρεώργ - 

Σπαονὴ μὲ υμιετῦος θυμὸς καὶ αὠφκεα ἐργα- 

φωνέζαι. «ὀυδετος εοὶ Χχαρις μιετοοτσιοϑεν ἄυϑγίων . 

Τιωο “ώστε “σροσεήσε μέϑιων σεπγυμόεψα 4 ὼς Γ 

Εἰ τοἰρ δὴ βασίλάα “τοόδοετυ- άοον κα γοὸν Ἂν, 

ἀλλα. λιν μάφομτε καὶ αργα λεώτρομ ὁΐήο 

μιγίσαρες Φρούζοντοι ὁ μη “ιλέσέε Ἀιρογίων 

“-ηλέμια. Χὸν μεμάασὶ καῆακ τάμε ν ὑοξέι χαλκῶ 

. κα δεμάοτομεμον - «ὍΝ εθὴ μα. “Ὁ ος ακονὼν 

ἐς “«συλον ἡ[αὐϑϑεὼω κῶν ες λακεζλαμομα, Ὡιίαψ. 

ζ ε Φά “το . “τῆς δ᾽ αὗ]ον λυστο γοωμναῖα. κι αὰ Φίλοψ ΠΣ Ρ᾽ 

λὰυ δὲμιῖμα μιῷα σίη ἐπσέωμ λαΐβε- “το δὲ δὲ ὅσ Ἐ- 

2. ακρνόφιμ ποθ « θαλϑη δὲὲ δι σ᾿ ΧΌΡο Φωμη . 

55.1:ὲ διε δναμν εἐσεοσιν δι μαίβομενα “σροσέψστεν 

Κιρνξ. «αὐτῆς δεμοιτσαῖς οἴχεται - ον δύτημῖν Χρεὼ 

νηῶν ὡκ νπσόρων ἐσ βαιμέλεεμ - δ 19. ἃ λὸς ἵπστσ οὶ 

αὐ ϑιρασὶ γι νοῦ αὐ -οϑοωσι δὲ “σουλιωἐφυγρὼ . 

Ἡ ἵνα: ΙΩΝ ὁμομ αὐῇον ἐμ αυϑρώσσοισι λίπση τισι - 

Ἴῶω 2 μέρα ἐσῴτα μιεόλὼμ “σεπνυμένα. {2 ὡς. 

κοι {τῆς μὶν ϑεος ὥρορεμ ἠὲ καὶ ὠῦον 

βυμος ἐφωρμίηϑῃ μεῳ ἐς “σύλοψ ὀφρα. “συθμστας 

“σαὸς ἐοῦ ἰδ μόττου Ἦ Ὀμτομα. ότμον ἔστέασεν - 

ΠῚ ς ἄρα. Φωνψσαις ὡροέρβῃ κατα. ὡιμοζλνοσῆοε.- 

στὴν ὐπὸ ζὸς ἄμε ύϑη ϑυμιοφϑόροψ- ̓ὀνξξα ρ ἐτστλη 

ἐδλφρο ἐφεῷ εοϑ οι ποολλὼψ καῖα. οἱ ον ἐὐμστοων ᾿ 
)ν 

ἀλλὰρ ἐστον δον ἢ ἰφε “σολνκ τον βαλαμοιο͵ 



οἱ κτιρολοφυρομ να «τσὶ δὲ ὀμωοὰ μἰμύριθου 

“σᾶ σα ὅσοι καΤα Φιώμ οι. τ᾿ σαν ψέαι ἠδὲ “σαλαοὶ- 

“τῆς ἃ δψμου [οοωσα- μι πενῶλα. -πημελότσα.- 

Κ λντε φίλαι “δὶ γαΐρμοι ὀλυμσοι ἀλγε ἐδῶκαν 

ἐκισα σέων, δασαιροι ὅμ οὐ Ῥά ῴεν Ἀν ἐγέμομτοο - 

'ς “σρίμϑὰ “σὐσὶυ εοϑλον «-οώλεσα. θυμολέοντα. 

“σα ήοὶκς αρόχασι γι εκ α σ'ξεέμομ ἐν χα γα οἱσῖψ, 

ἐοϑλον στον κᾷἌλεος ὄδψρν και 9 ἐλλαίδαα καὶ μέσου ἄρτος . 

υυὼ ὧν “παιϊῶχα [απρκτορς α΄“ ὉὐκΊ ἐμαὶ μεμιάα σὶψ 

ἀκλεα., ἐγ. »-εγαίρωμ- ον ὁρμικβέγτοοςι ἀκονσα. . 

ρυτίλιδυ: ̓ονῶενμ φοπὸε εν Φρεσὶ θεοϑ ἐς στη 

ἐκ. λεχξογεία γα. γάραι, ἐπ το, από ἐγαι σα ̓ φα. βυμὼ 

ὅτυτ ὁτὲκ ἐμος εβη κοίλωυ ἐπυτὶ μα κε ἐλαμαν - 

Φ γωρ ἐγὼ “ασυϑόμημ “το τὴν δον δρμιαιψομτοα,, 

σ-ῶπκε μαΐλ᾽ "κεν ἐμ ήψε καὶ ἐοσυμιμός πρὸ δόλο!ο, 

ἰδ κέμε “τοβγμηκῖαν ὠνὶ μεγαροισῖν ἐλάτ ὑ - 

αλλαΐτος οτρηρὸς Ὡλολίον καλεσήε γέροντα. 

Ὡιμο ἐμὸν Ὄμμοι ὥλωκε “σα τὴρ ἜΝ διόνρο κὶουσΉ - 

αιμοι κησυ “ν εχ “σολυϑὲνδρεον οφρα. “στ αἀχίοα, 

λαέρτη δα δ “σαῦα. “σαρεζόμεμος καϊταλεξη ῶ 

Ἄζλσσον τιμαὶ κάμος ἐμὶ Φρεσὶ μὐπὶν νφιώας 

εξ ελϑὼν Ἄα οἱσημ ὀδιυρεττοι, δὶ μεμιαία σὴμ 

ἐν καὶ οΩλ νόσος Φθίστα ὝΡΕοΥ ἀντ θεοιο- 

τω οἰ ῶωτε ροσεψτε φίλε βοὸς ἄωρν κλέα -" 

ὑνμφα. φίλη. σνοϑὰ ἐξήναε καΐακ τα γε νΗΆΕΙ πρλ. 

Ἦ τα. ἐν μεγάρω ἐμῦϑον δι Ἰονκευϊκόσω. 

2 ἐγὼ ταῖδε “σαζα. "πόρου δὲ δὶ Θοσέκίλά σεν 

στον καὶ μεῦυ ΠΛ ΑΣ ἐμ νῶν" ἐλετο μείανςο Ορκον, 

μι σσρίνσοι ἐρέεν, πρὶν ιωδιεκαύτίωτε γεμεοϑοα, 

ιὸ σωτὼ “τ οϑέσαι καὶ δι φορμενβεβίίοοι ακονσαι - 

ως χα μὰ κλαίουσα κατα. χρόα. καλονϊα πτῆης . 

ἀλλὺὸν ρίωα μέμψῃ καθαροὶ χροὶ εἰμ ϑ' ἕλοῦσ-α. 

φεντωϑδωςς ἀψαιβα σα. σΐω, αμφιυολοισὶ Γυωσιξὶ ν 

ἐν χϑα βηγαὶν κονρη 2ιῖος αὐγὶό Χοῖο - 

Ἧ γαῖ κιμμῖν τσφτα. καὶ ἐκ. θαγα τοῖο ἀμαυϑονᾳ 

μι "δὲ γέρον «- καΐίκον κεκαίκωμέμομ - ον Γαιρ δώ ᾿ 

σας χυ ϑεοῖς - μα κα ρεσὶ ᾿ γον πρκήσιάζλαο 

᾿χϑεοϑαλλζει “σοὐττὶς -πττοσώαι Ὁσικ ε δϑίρυβὴ 

“λώμιαϑ' ̓σ ηρεφεα. κιαὼ ̓ ὐκησερῳ “σίονας ἀγροὺς . 



πὶ εἰρΣ Ν “Τῆς δ᾽ ἐνγησε γον, σιχεϑε Ὡ,οσσε γόοιο 

““Ὡινδρίωα μέμα, καβα ρα χροὶ ἐὑεα 9΄ ἕλοῦσια. «" 

φενυϑω ἀμεέβαμε σίω αμΦιςσολοῖσι [μωσιξὶν . 

ὧν ὯΝ «ἰαο υλοχυταςκαμεω, ἤρα το δ᾽ ἀθηνμκ . 

κλὺυβ ἱμεοὶ αιγϊόχοιο διοκϊέκος ἀρυπώμε 

᾿Ἴ"ορηβξερδὲ “σολυμ. τοῖς ἐμ: μα γες ροισαν ΟΩὩΔ νον Ἄς 

Ἢ ΟΥΕ ἢ οἴος κατα. “σἱομα. μεκρὶ᾽ ἜκμΕ . 

στοῶν ψώῶμοι μιγμησοι καιλεοὶ Φίλου Ὅα. σαωσομ . 

μι νσῖῆρα εῷ  ασαλαῖκε κακῶς υτῬημορεόμτοα.ς . 

ε ᾿φυούσολόλνξε. ϑεὰ Ὡλεδι ἔκλυεν ἀρὴς .- 

μγνετηρέε “λὸμἀδυισαγῇ ανα.- ᾿ μεαρα. σγεϊοεμτοος ο 

ὧδε Ὡετῖς ᾧσισκε, μέων νῬηγορεόμγτων ᾿ 

" ΟΝ τα ΖΔ Ὰ [ἀμομὰ ἀμμὶ “ϑολνμγήαν ρον . 

ἄρτι. εὐϑετις οἰῶνεν Ὁ δι Φογος ν ἡΤέτυκῖαι - 

᾿ ὡςἄρα. τς φπτσκε Ταδουκ σαν ὡς ἔτέτυκ Ὁ 

“τοισὶν 2. ἀ μστεΐμοος α Ὑορησαῖο καὶ μαρέφε 5 

Ὡιααμορῖοι μιθονελιϑν τυ ῬΦιαΐλους ἀλεαοϑα 

“σάμτοας ὅμῶς κήπτως τος ἀσπσα γ[ελησὶ καὶ Ἄσω 

δ, α γε ΟἹ ΎΝ “τοῖον γα σα μετοεςΤελέω μειν 

μινϑον ὁδὴν και σα σὴμ εψὶ Φρεσὶψν ρα ρεν ἡμῖν 

ὡς φυτῶν ἐκ ρίνα τεφκοσὶ φῶτας ἀρίτους . 

δὲν δ. Τέγαι ἐωὶ ὑμα. θοίω καὶ θῖνα. θαλάοσης - 

ὑμα. μιν ἂρ ἐρι ἐρα χη τς λὸς δεγθοςῶλ εἰς ἐρνοσαψ 

τ Ὡλϊπὸρτετήθεντο καὶ ἰπία. μη μελαιγᾳ . 

ἡρτωαμτο “Δερεεμ Ῥου οἷαι κε δὲερμαίνοισί - 

“σαντο. κατα. μοῖρα ἀγμαϑϊἰαλάκυσετασαν"» 

τύ, χεα Ὡλεσφιν ἐμέκαν ὑπέρθυμοι ϑερα-σομτος 

ΟΡ ΟΝ δον νοπτἠωΤίψγώρμῖσαψ ἐγϑν εθαν ἀυστ-οὶ 

ἰψϑα δ ε 2 ὀρπσογ᾽ ἐἌλομτο, μέμον δ᾽ αὶ ἔασσβον ἐλθᾷν . 

ἱκϑ υεσϑωΐω ὥνϑι Ἀ ιΦρὼρ “σημελόσσ 4α. 

Κίταρα ἀσττος “σα σπος ἐλ τνος 2 “σοτῆτος 

δρμιγουσ,, ψὁ ΟἹ βάγα τον Φυγοι νος αμνμωμ. 

ἐς ὀγντὸ μινησηρσὴψμ νυ Ῥφιαλοισὶ δα μά . 

Ὅοσα 2 μι μριξε λέωψ αν2διρῶν ὡν ὅμλω 

ζλήσα εδτσυστεροῖν δΟΛίομ «ἜΣ κυκλου ἀ[ὡσἱ « 

“τόσσα μον ὅρμ αἰγονσαν ἐσέλλαῦε μηϑὸν μος νος. 

ΦΏΝ ε ον ς νρἀτωλλινν ϑ4σα.- λυϑεν δὲ δὶ }α. “σ“αὐῖα.. 

ἐνθαωττόν ἐμόν στε θεὼ. γλουκωσσς ἀϑήγη - 

2 λωλου “ποίησε δέμας δ᾽ ΠΟ ΤΟ γυμαικὶ . 



ἊΝ 

ἰφϑίμν κούρνμ [αλίνττοροεῖ ἰκαρίοιο . 

τὼ ᾿ευμηλος ὁσσνε Φϑαςε ἐμ! οἵκία- νακὼμ ἃ ἐμὰ 

“σεμσεδιεμιμ “πρὸς ὡιώμα-τοζλνοσῆος ϑῴοιο ̓  

Ἀρυωὲ “σὐνελουυ (αν οϑυρουε ἐγίω ἡ ούσαῦ 

ἐσύωσεε κλαυϑμοῖο γθοιότε “λακρυόεμητος . 
ἔπ. 

ἐς θάλαμονῶς ̓ σηλβε παρα. κληΐῶιος ἑμαΐσος. 

ΟῚ ἀρυστὲρ κεῷα λῆς καιμὴν ρος πενϑον εφτπσερ ὁ 

«Φ Ὡς “σενελότσ4α. φίλον “τετίμμεεμη ἡ τορ ; 

ὃν μεέμστονόνε εῶστὶ θεοὶ ῥέα Τώομτος 

κλαιήν ουδίακα' Χηοϑοι τς Ῥέτι νόσίδεος ἐστὶν 

σοετσαῖς "ον εξ γα ρτΊ θεοῖς αλύταροεμος ἐστὶμ Ὁ 

Τὼ δλμερετ υφτα "ϑιφρωμ “σημελότυ 4α, ς 

ἀϑυμαΐλα. κυώοσουσεμ ομά ρήησι “σὐλκοὶ ᾿ 

σὶπῆε κα στ γι ΤῊ διδρηλνβες - στὰ “σαροςγε 

σ“σώλε᾽, ἐσ 4 μαΐλα. “σολλομ απὐοπτροϑὶ δόμαα ναιής͵ 

Κάμε κέλεαι “στώσα οϑαι δίφύος « ἡ δ᾽ οδιωᾳ ὧν ( 

“πτολλεων ἀμ ερέϑθονσὶ καῖα. Φριψα. καὶ καῖα. ϑυμὸμ Φ 

Ἑ ΤΑ αΣ “τοσὶν οϑλον ἀ“ώλεσα βυμολεέομτα. . 

“σα υτοῖκς αρέσησι κεκ κισιμ γον ἐν ϑαψα οἷσὶῳ 

ἐοϑιλὸν.- "τον, κλέος όψρν καϑ'ελλαίδνα. καὶ μισομα. ' ρίος 

ὕμω ἄν “σαὶ ς αἰα ντος ς εβη κοίλιςε εαὶ νὸς 

νεσιος, ὅτε ἐσυγῶν δ» 4 ὠς τὰ γοραΐων - 

ἀλνε ἐγὼ χιαὲ μαΐλλομ ὀδυρομαι᾽ "πο ἐγχε (μοῦ ὃ 

ΟΣ ἀμ φιπρομέω καὶ δῖα μισγὶ ̓πταβησίν, 

σον 

στον 

Ἡ ὁγεπεῶν ἐψὶ Ὡλήζεω ἡμοίχεχα ἰδ ἐμὴ ππτομτο « 

πόροι ἐψέες [- οὲρ “σολλοὶ ἐπταὐῶ μὰ χα ψόωμτιοα 

ἱέμεεγοι κατέμαι “πρὶν πάρίδαα. γαῖαν ἱκίοϑιαι- 

Μ ΥΣὉΣ Φιασσαμ φοόμ μον “προσεῷε φϑωλομὲ ἀμιαυρὸμ ΄ 

ϑαρσή: ἘΗΝΏλετὶ ““αάγχν Φρεσι Δ δ θὶ λίω - 

στ-οἱν γερ διτσομσσος ἀμ ἐρχέζαι͵, Ἥμτιε καὶ δνοὲ 

ἀψέρες ἡ ἱράσα ψῖο “πταρεσαΐρεμαι - οι γὰρ 

“σαλλὰς ἀϑιωαίν. σἕον οδν βομ μην ἐλεαιρᾷ - 

'ς ϑώμοε “σροίνκε “τ-ν “τα ϑὲεμνθέσα οϑοι « 

͵Τὸὼ δ ὼτε “σροσέφτε δίφρων -“σημελύτπ (α . 

ἊΜ μὲν Φιϑεὸος οσὶ θεοῖο τὲ ἔκλνες ἀυῶλῆς, 

4 δα αγεμοοι καὰὼ κα γον οἰζυρον καπταΐλεξου- . 

Ἄιπονά: ξφώφκα τ ρα Φαΐος κελίοιο 
3 " γ} 

"ὩΔν τ έθγακε καὶ ἐν αἴϑαο Ὡλόμοισί ». 

 μ τ τα τγοθαισε σε Υ Ἴνα. ΘΕ “τροσέφη ἤἌϑωλον αμαώρὸμ β 



δὲ μεέμτοι κι ζμογγεζϊημεκέως αγοράσω ἷ 

ζώφ! ὅγ ἩΤέθμακε, καηξον “δ. ἀψεμιώλια, βαίφᾳῳ . 

εἰ «οὖν σα θμοῖο “σαρρα. Σ κληῖδα. ία οϑν 

ἐς ὌΤΟΙΤΕ ἀψε μιωψν, Ώ εξν γὰρ ἐμὰ ἀγόρουσ. 

Κον Ρ" ἰκα ρίοιο, Φίλου 2. δι ἡσττορ ἰάγθη . 

ὡς δι ἐμα ργές ομάρομε ἐππσεοσ υτοο γνγ τὸς αμολγῶ . 

Ἀνβοηρες ὡιἀγαξαγῖες ἐπσελεομ νγρα. κιλόάνβα..- 

“ταλεμιαά χὼ ῴομομ ἀὐσσίω ἐμὶ Φρεσὶν δρμικάμομτοες : 

ἐπὶ δ τος νῆσος μιοση αλὶ “στρπεοσα. 

μοσηγνς ἰθακκεεσα μοιόσεε στ αΛοξοσης 9 

«περὶ ς σμε[αὐλη λίμεμες 2 τἱ νοώλο Χοι αὐα 

ἀμ φΦίδνυμοι . “τὰ στονγε μιμον Ἄο Χχοωμτος αἸΧαοὶ . 

ὙΠΟΘΘΟῚΟ ΤῊΟ Ε ΟΝΉΡΥ ΡαΑψΨώΔΙΔς 
κπκλησία μνΤὼμ θεῶν δδυτραν -σοιποτα μεεμος ὄφευς ἑρ 

μῆμσεμσάευϊκαλνω κλάων πσοσεμην 

“τον οὐ νοσέα. ἡ λέ, τὸ κελόυοϑ ἐν “σοι. “τὴ δὲ ὀκΤωκ αι 

Ζλεκαύτον ἡμέρα ἰῶλὼν «ἰὸν δτοσαολών, καὶ λαροασῆν - 

υας, λυά τὰ σχεδίαν εἶ ἱμὼ 2. ἑαυστοῦ 2 ἰϑιωσὶ κρϑον Ε - 

“νου ἐμτ-άλα. μενα δ: μστοΤκς γῆς, ἀτσορρίξαι ἀΠὰ. 

Κἀ πολλὰ “σάθων, ἧς τιυτὼν Φαιακὼμ χώραν ρχῶ σω 

Ωλιϊασωθής. 

οδυζοεζὰς 6 ὉΜΉΡΟΥ Ραψῷ ΔΙΑ 
Ε: Ἰπσλάε εἴ ἱ σχεδίης ὀϑινοσεὺς κιαιθέσης “τόμτω . 

ὡς ἐκ λε χέων “σαρα γανοῦ 

“τ ἰθωγοῖο 

Ἔ ρῃυϑ' ἵν ̓ἀθανα τοοϊσὶ ῷδως 

Φεέροι ΚΩ͂ ε βροπεοῖσημ : 

δι Ὡλεθεοὶ ϑώκογδε καθίζα. 

μον. ἐ 2'αρα. “τοϊσὶ 

ϑεὺς ψβθρεμ έτας, ὁνῖε κραΐ 

τ ηδα ἐπτὶ μεγίστου . ' 

“τοϊσὶ ὐὰ θωυδάκ λέγε κίϑεα, 

“σόλλοξινοτῖος 

μιυηστα μι ἔμῃ μίλλε γάρ δι ἐῶν ἐν δώμασἱ υύμφας . 

φὩ πατῇ. . ὄϊ δέσουν μὰ κάρες; θεὸὶ σεν ἐομττεες - 

φελστῖς (κεῖ “προῷρων αγαψὸς καὶ ἀν ἼοςῚ ἔσω 

σπκητήου χος βασίλενς, μὲ μκ ωε Φρεσὴν ἀἰσίμα, ός 



᾿ Ὶ ΦΉΣ ΡΥ, ͵ 

αλλαᾷ χαλεέσοςτ ἀκ καὶ αστυλα. βέφζοι . 
. »5] .“ ᾿ “ ὡς ͵ 

ὼς δ“τοῖς ἐλευ υνοι οὥνασηος θῴοιο 

λα ὧν δισὴν ἅψαοσε: “ταπτηρῶζο, εἰν-αῖος πὲΨ . 

αλλδαρὼ ἐμ ἘμσῸ κάῴτα κραστέραλγεα, “σασ' χὼμ 

υύμῷμε ἐν "-εγαΐροισὶ ̓ καλυζοὺς «ἡ ἡμοὶμ ἀγαΐγκη 

Ἴσιχά «ζῶον διωαται "ῳ ““αρίῶλα [αἰὰν ἵκ ἐοϑ'αι - 

ὃς γὰρ δισάρα, νῆες ἐσηρίστ μοι καὶ ἑταῖροι . 

δὶ κεγμον “τεμισσοιεμ ἐσ-άνρεα γνῶ τώστοα. βαλάογης 5. 

νυ ἄν “σαϊῶλα [ατιτὸρς σὰ: οκτάμοι μεμαασὶ 

οἴκα-ῶ εμάσομιεμομ - ΟΝ εβη με οὶ “σαλὸς ακονὼ 

ἐς -ανλομ κα θεω κῶς λακεδιαιμομα. αν . 

ἡ ὡὼω Ὥζα σα μήβομεγος προσέφη ἐφελκγϑέσα Ξς . 

δ 

“εκ γον ἐμιὸυ- “υοϊοῳσε ἐσος φυγευ" ἐρκιος ΟὮᾺ ὀμττῶν . 

ΠῚ παρ δ γοῦν τ ομ λιν ἐβονὰ ὥσα-ς νόου ἀντ ς 

ὡς Ἄπτοὶ κᾳμουκοζλνοσεὺς ἀσπυτοτ σαι Ἄβων - 

“τηλεέμα χορ ὅδε Ἀδὰ “πσεμσ ον ἐσσίσα.μ. ἐψως - ϑλωώτ σα (ἀρ, 

ὡς κε μάλ᾽ ἀσηηβης Ὧν τ ρίϑα, [οὐαν “κηρὶ ο 

Ἀρηστηρες κοι υπὶ πταλιμπτέτεςς ἀσογέομτται . 

ρα. «καὶ ἐρεεήαν Φίλον ὅον ἴιμστοῖον ᾿ἰνῶλα.- 

ἐρμι4α-. συ γαρ ἄντε “ταὐτόν α πὸ ατίελος ἐοσ: 

ὑυμῷε δι -σλοκαίμιω φως ϑμμιδ τα, βουλώ, 

ϑόστον ΟΩ να κος ταλασίφρογος, ὥστ ἐμέν“ ταὶ - 

ὅσ ϑεῶμ πσομσση, ὅτε δυβπιον ἀψβρώσσωγι: 

ἀλλΌ γέτι σ- χεϑίίης “σολυδν ἐσσμον “σήμαῖα. “σα: 'χὼρ 

μων ια φπκοςκῶ σιχϑίω ἐρίβωλον Ἵκοιο 

Φαιηγὼν ἐς [αἰὰν .« δὲ ατχίβεοι γεγαία σψ- 

δ᾽ κεμμὶν “σϑικηρὶ ϑεομ ὡς τὶμησονσμ - 

"σεμ  ουσὶ Ὡὲ ων ψκὶ Φίλιην ἐς “σαρίῶλα [αϊαν, 

χαλκὸν τὲ ΧρυσΟΥΪ εαὐλὶς οϑητ’αῖε Ὡλόμτες 

“πόλλόσαψς ον δεσοτέβοίκςς ἐξήρα τοῶνον ὅς, 

{πϑ: ἀτσλμομ ἔλθε λα. χὼψ ἄσσο ἈΚΊΩΣ ος ἅκσαν . 

ὡς γάρ δι “οἱ ἐστὶ φίλους τί ἐν γε οὦ ἱγε ἐοϑ- αι 

οἰκιον ἐς ὑ οροῷον καὶ ἕω ἐς “σαίξλα. [« αψ- 

ς ἐῷα-τ' -οὐῶι  ασσίθεσιε ὩιαίκΤορος ἃ ργάφομτης - 

ἀυστῖκα Ὅν εὖ 49 Ὑτσὸ “σοοσὶν ἐδαισαῖο καλὰ ““σεϑῆλα, 

αμβρυσία. χρυσᾳα. . ταῖν Φερου ἡμιὲν ἐφνγριψ, 
"δ σαστα ρομα. [αἰαψαΐμα. “σψοικς αγνέμιο!ο - 

εἸᾺ ἐγ Ο δὲ ῥαθῶνον, ταταγδιρῶψο ομ μαῖα. βελγῴ, 

ὧν εθελῴ, “τους δὼ αὐτε κιὰὶ υ΄πυώομτ-ας ἐγῴ ρά: 



“΄ὼ μτω χϑοὶνε Χὼν τ τέγο κράτος ἀρίᾳφογστος . 

“ν τερίην. αἰτοιϊζας ξο αὐβέρος᾽ ἐμ πσεσε τόμτα - 

σάωτ ὐφτευὶκυμκα λαΐίρω Ὀρψϑι ἐοικώς 

Οεῖε καῖα. διῴγους κολισονς αλὸς ἀπτρρυγέτοιο 

ἴχϑυς α Ὑρώοσων “-συκὶμὰ πᾶν τα λμκ 

“πὸ ἴκελος “σολεεοσὶν οχλσαΐοκυμιασὶν ἐρμιῖς 

] ὁ, ὅστοε δὴ τί νῆσον α Φίκ πὸ πολλόϑ'εονσαψ, 

ἐυϑεκ. ὐγῖον ζὰς ἰοφόνέος τῷ 4 ρον δὲ 

Ι] ᾿πἴεμιοῷρα. μέγα. «πτέος Ἵκ το ὦ ̓ μιγνμῷν 

' ναῖεν ἐν-σλόκαι μος - “τω 2Ν. ἐμ ϑοθὶ τέτμεν ἐοῦσαν 

Ι ΄σὺρ μὲν ἐπυ-ἐσ’ χαρόφιν μεία. και ο,πηλοσεῶλ μιν 

Κεϑιροντόωκεατοιο βηουττα νὰ γνεσομ οδ διά 

Ζιομμωμν ἘΠῊΝ Ὡ μόδον ἀοιδ᾽α ουστοσωσὶ καλὴ 

ἱετὸν ἐπσοιχολε ἐμν χρυσά κβκίῶν υῷαιψε . 

λον δὲασίος αμ φισσεῷυκ 4 ποηλεθοωσα - 

"κι Ἀήϑρηταιγάροςτε "οὐ ἀνώδιης κυσσαίρίοσος 

ἴενϑαι. δετοργιθες “τ΄ αγνοττῆ ῥοι ἄνα Φομστοο . 

- σκῶπεες Ἱρηκέςτε,τταγνν Ὑλώον οἵ το κορῶγαι 

ναλῖαι . “τοὐσίμτε θα λαοσσῖα. Ἔργα. μέμηλεν ᾿ 

ἡ ΩΝ. αὐσποονγοετια γύστο τοδὶ αστήους γλαῷφν ροῖο . 

ἡμιδὶς ἡβώωσα 7εϑηλάδὲ σαφυλησι . 

Κρῖνα Ὡιέξῴης “τἷσνρες͵ βέου νδϑατιλόάκῶ 

“ολησίαι διυνων ταραμμ γα δην δὶς ὄν 

αμφὶ δὲ λάφμῶγες καλακοὶ ἴον εδεσελίμον 

ϑιλεον, εμϑοι.γς ἔνυφται κα ἀβαν α7ὸς “σεν ελθών 

Ἰδὼν, κι ἃ τῦφϑῷν Φρεσὶμ Ἡσὴν - 

ἴψθα «ὡς θηψτο Ὡλια κ τορος αρίἠφομτας . 

| Ἂ ϑνήσαιυτο 1ὸ 

3 ) ν ͵ “ 

«Τὰ ἔστ φδὰ ἀπρον τὰ εῷ ϑηησα7ο ϑυμιῶ 
Ι 2.7}, }} Ϊ ! 3 

] αὐτκαρ ̓ ς όδψεν ασέος κλυϑὲν ὅσ ὀλεμῖμς ἀντίω 

| πγγιοίκαιν ἰϑονσα. καλνυ-“ ὦ 21 ϑεαΐων - 

ὄγαρται γνῶτε ἐς γε θεοὶ δι οΙσὶ “σελονσσσα 

αϑαγαῖοι . ΦΝ δες ἀσότροβὶ ὃ διώμαῖτα. ναι(. 

1} 

σζλαροδινοσῆα “εἶα λίντορα, ἐν δορί ἔτετῳ - 

ὃ) ὁ γεσακτεῆς κλαϊεκαβημεμος ᾿ενϑα. σαίρος --ῷ 

Ὡιαίκρυσὶ καὶ σχομα. ΧΗΛῚ καὶ ἀλ[εσι θυμὸν ἐρέ Χχϑων 
ὕ 2 Υγχκ; Ι ͵ 4, Ν᾿ “σον τον σα βνγΎε τον διερκέσ'κ το “λακρνα-λάοωμ . 

ἐρμιίαψ ὩΔερέίρμε καλυ“ ὼ 2 λα ϑεάὼν 

ὥνϑρογω ἵϑρύσα σα. Φα.ἠνῶ στ[αὐλοιμστῖ - 

στ τ ἐμοοι ἐρμ(α Χρνυσορρα-σὶ ληλονθβας . 



ἀιῷιλοιϊοΐξῖζε φίλοςτε, σαροςγέμοευ δῖ βαμίζς ᾿ 

ὥψῶλα ὅσοι Φρονεής “τελέσαι δὲμεβθυμοὸς ἀνωγεν ̓  

Γ Ὡλυώα. μι οὰ τὐλεσογε καὶ 4“τετελεσιλεέμομ εοὶμ . 

ἀλλ ἐσ εο ρόΐηρω ἥμαστοι “σαρξήνια. βῴω. 

ς ρα. Φωγίσασα. βεα. “ταρέθηκ ῥα πτεξαν 

αμ- βροσί ἱβς “σλησασα.- «κέρασε δὲ ψέκῖαρ ἐρνθρὸψ - . 

«ὐὰ ρ ὁ τνε καὶ κοϑ “δια  κίορος αργάφογτης : 

τητ ἐν 4 [ ϑιῴπτψησε καὶ ἤραρε θυμὸν ζῶα, 

κι οὰ τότε δημμ ἐσσεοσῳ αὐμβομἐγὸς “σροσέψτοεν . 

᾿φρώϊα σἐὐλθόρα. βεώ. θέον; ; Τὰ ρὲ εγώττοοι 

νη βσέως τὸν μῖῦϑου ὡνὶασήσω « κέλεαι γὰρ . 

Φευς εξ ημώγᾳ ὀυδυρελθεμοεν ουκ ἐϑεέλομττα 

στὶς ἐν ἐκκὼν “πτοοσομόνε 2ιϊα διραίμοι αὐλρινρὸν νΏλὼρ 

ἃ ατ'ξον «ονδὶετης ἀγχὶ βρόϊ ὧψ “υολὶς δϊσγοε ϑεοισὴψ 

ἱβαύτε ρεθουσΊ κοὰὶ ἐθαυτοους κα τόμβα ς - 

ἀλλα: τ-αλ᾽οντσως ἐςτὶ Ὡῖος μόοῳ αὐ Ὑοχοῖο : 

ὅπη τυαρεξελθᾷν ὄγου θεὸν ͵σϑ'ὰ λιῶσαι 

Φνσ “τοὶ Ἔεντς "σαρέναι οἱξυρώσταῖον δηωψ 

“τῶν αν ρῶν δὶ ἀσὺυ Ὁ ὶ “σριαίμιοιο μαΐίχορἼο 

ψυαίξες - δὲκαάσπω δὲπολιμ “σερσαῦ ἐς ερησαν 

ονκαῦνα τορεμ μοστω α θίωαιηυ ἃ Ἀίστοντο - 

σφιν ἐασῶ ρσαψεμομτε κα κὺρ καὶ κυμαῖα. κακρα. . 

Ἐυϑιόνοι μὰ “σαψτος «“στῷβι ϑομ εοϑ'λοὶ ἑταῖροι . 

τὸν Ὡὰ ρα. Ὡαδυραψεμοςτε Φερῶν καὶ κύμα “σέλαοσε- 

τον ΟΣ “κψώγῃ ἃ αὐσοσεμτσεμ ὉΠ ταί χισα - 

ΕἾ γαρ δι ταρχῶσα Φίλων ἀσ-σὸ νόσφιῃ ολεοϑαα Ά 

αλλ ὃ δὶ μοῖρ ἐς φίλονς τἸο ἐν καὶ ἔχ οϑ' ας 

οἴκου ες Ὁ όροφομ, καὶ εἰ ες παλίλα [αἴὰῳ . 

ςεφαΐτο. ρίγησεμ δε καλν ωδλῖα. βεαΐων, 

αμῳ Φωγῆσα σ΄ ἔτεα. πᾶδοευτα. “σροσηνῶλα . 

σ΄ Χχετλίοι ἔπε βεοὶ Φιηλήμιογμες ἔξοχον δηων . 

ὅτε βεαῖὴς α[α΄α οϑε πσαραμδιρα σιν όυνειφ εοϑ ας 

αμφανι ἴω.- Ἡμτίεῖε Φίλοψ 'ποιησετα χοἰ τίω 

ὡς μὲν ὁ τὠρίων Ἕλετο βοὸ λοδα κτυλος μὼς « 

πόφραὶ δι "γααοϑε βεοὶ ρβάα ζώογτες . 

'εὼς μὴρμε "ὀρτινγίν ̓χρυσόθρογοςς ἀρτελῖς ΎΨΡΝ 

δις αἰ αψοις βελεεοσῖν ἐπσοι χολίμη και τεεῷγε « 

ὡς δ ὁ ὁτότία σίονὶ ̓ δι -σλόκαμος 2 μ᾿ ἅτηρ 

ὥϑυμῶ ἄξασα μιϊγν Φιλοτῆι καὶ ὰ ἄνα 



νῴώ ἐψὶ τρίσόλυ σὲ ὁὴμ δεν α΄νοος 

Ι ζως ἢ σιμὸν κα“τεσεῷμε βαλὼν ἀΡΎΝΜΤΙ κβαυμῶ. 

ὡς χω θαηέσι ἀ[αοϑὲ ϑεοὶ Οροτὸν ἀγδρα. ““αρήμαι . 

τον ΒΝ ἐγὼν ἐσάωσα “Ὁ Τουτος (εἐβραῶστα. 

ΟΡ - ἐσ 4δι να. ϑοὼυ ἀρΓγη τ ̓ κβοαυμῶ 

ες ἐλασας ἐκέασγεεέσω ἐμὶ οἱμο-σὶ “σομτοω 
Ι] Ψ, ἐὐϑθδήοιλθὼ σαμτς αὐσεφθίβεν (οϑ'λοὶ “ταῦροι Ὧν 

Ί “τον Ὡὐώρα. ραν ἐμ ςτε εΦερὼν κο κύμα “σέλαογε- 

στοογολλὼ ε ἐγὼ Φίλεογτε κὰὼ ἔτρεφον, δὲ ( Φαισκου . 

βμσν ἀβϑαγαῖον “αὐ ἀβιραον᾽ "μι εἶα. “σαντα. ᾿ 

τὰ ἐσ ὅτσως ἐστὶ Ὡιῖος ϑοον «αὙϊόλοιο 

ὅστε “παρεξελϑήν δον βεὸν σϑ' α λιῶσαι 

ἐρρέτω- μὲν κάμος ἔτσοτρω καὶ αγώγᾳ 

“σομτοουν “σα πτρνγόσον, “σέμσξω ϑεμὶν ζσση εἴωγες 

ἢ} ΤΕ το παρα. γνπες ἐπλρετομ ον: καὶ ται ροΙ - 

᾿ β δι κἐμμῖν ““εμισσοῖεμ ἐσόωρεα. νώστ-α. βα Ἄαοσις « 

Τὰ ρ ὅὄι “ροῷρων πσοθησομιαι Ὁ Φεϊκ ίσω - 

ὡσκεμαλ ἀσκηθης "ψ “σασρίδνα. γαῖαν και Ὁ 

τω “ὥστε “προσέζαε Ὡλιαίκτορος ἀργέφομτας . 

᾿ υτωγῶ ἀπτόπεμ σε, διος 2 στοσσίζιο μεγὶν 
εἰσσωςῖοι μετ ϊοϑε κοστοσαίμεμος χαλετῖμης 

] ἢ ς ρα Φωγῖσας στον κρατὺς ἀργάφόντης 

]} ἡ Ὡλεσοδνοσλα. μεία λίτορα. “σόα υνμῷη » 

παν ἐπ δὴ ὥνμος “πεκλνεψ ατἰελιαων - 

“τὸν δναρετα κα τῆςς ὅυρε καιθημ. γον δέπσοτοονε 

| 3. κρνόφιν στ ρσομτο, καπτήδετο Ὁ ΝῊΡ λνκυς ἀκὼν 

γνόσγον οϑυρομίμω ἐυά ἢ σκετι ἐνδαγμενύμφη- 

δν) ̓ “τΟΙ υνκτα «λὐϑὰ Ἰαώεσικν καὶ ἀγαγκη, 

ἐν ασεοσὶ [λα Φυροῖσι ““αρῦκ ἐθέλων ἐθβελουσ - 

μαῖα. εν “πετσὶ καὶ μἰόμεοσ καθίζων, 

Ὡλαΐκρυσὶ κιὰ σογα. ΧΑσὶ κι ἀλγεσὶ ϑυμοὸμ ἐρε Χϑων 

“σομττοον ἐσ πρυγε ον δὲερκέσικετο δάκρυα. λέρων . 

αὙχον Ὡ ἴσαι μη “σροσεφώμεε Ὡιϊα θεάων - 

καμμορε “μοι (ἀ: ἐνθαίδιοϑυρεο μὰ 2λ τοι “«ὧψ 

φϑινέτω. ἸΩΔΝ [ἀρσε μαΐλα. “σρόφραοΣα“-οσσέμ ζω Φ 

δι αγεῦ διουραῖα. μακρὰ Ἰαμὼν ἃ ρμοςζίο χαλκῶ 

δὲρς ὧν σ΄ χε ην - απὰρ Ἴκρία. "πρξαι σσαυστοῖς 

γλλενόν, «ὥς σε Φερ "σιν ἐσ τ νβοφδέσ. “πόγτου - 

' αὐτῶὰρ ἐγὼ σι του καὶ νόνὼρ καἰ οἶμον ἐρυϑρον 



ὥγψθισω,͵ μψοφκε εἷς κίμστοοι λίμεὸν ἐρύκοι ̓ 

ἕμια τά τὰ μφιέσω, -“σέμ ζω λέστοις ὀνβογ οςσοϑ εν Ὃ 

ὥσγεε μαλ᾽  σήκήβης σὼω “σα ίδα. γαϊαν' Ἰκμόλ ὁ 

κε θεοί γεϑελωσ! οὶ ὅραψον ἄψρω 'Χονσ! 

δίμι ἀυφέρπιϑοῖ, ἀσὶ ϑοῖσιαισττ κιρίψαιτ-Ε . 

ς Φαΐ“τοο- τρίισεν ὲ “σολυπλας Ὡῖος ὝΛΥΛΕΡΙ ΑΝ . 

Και μὶν Φωνησα.ς ἐσσεα. πῆ ἐρόεμτ-α- -προσηνόα. . 

ἡ όσα ΩΔᾺ οἷν ϑεα. “το ϑὲ μνϑεαι, λει πορμυίὼ . 

Ἥμε κέλεαι σχεῖν αϑααν μέγα. λαύτοκα. ϑαίλᾳοσης ὁ 

2 ἄνουν ταρία λέομτοε Τοῦ σ᾽ ἐσ μπες εἰσται 

ὠκντσοροιῖ τυϑοωσῖν ἀ αλλόμεμαι Ωλῖος ̓ ΄ ρῶω- 

παν ἐγὼν ἀκ το σέϑεν σχεδίας ἐπε ϊθσίην - 

φμάμοι “τ--λάης γε θεω. μεαν Ὁ Ορκον ὅμισοσαα . 

μῆμιοιοα πῶ σῆμα. κακὸν ἩΕΗΡῚ ὀνυσέμον δήο . 

ςΦαΐπτο- μάδησεν 2 καλυζω ἴα. θεάων 

λα ρίΤεμῖν κατέρεξεν, ὁ ες τ' "ἐφαυτεκ τόϑόμια ζε 9 

ΠΑΝ ΟΝ αλίττρος ἠξοσὶ καὶ ὅκ αποφώλϊα.᾽ ̓φόνως . 

δῖον Ὡ ἡ “τον μενον ἐαεφραίοϑας ἀγοράσαι . 

ἴσω ὼ “τόδε γαῖα. καὶ ὄραγὸς δυρν νυ β8ε- 

Κὰ τὸ κατ βομέμου ον γὸς νὸν μῃ ὥςτε μιεγῖσο 
Ὅρκος 2. ἡνοσττα τόςτε τλά μα χκαΐρεοσ! βεοισιὶ 

μῆτῖτοι Τὼ ταηλέι κακὸμ ϑονλάνσέμεν ὅγο : 

ὄν Τα δὼ νοέω καὶ Φραΐοσομεαι δον ὧν ἐμοῖο 

αὐ7α μεδοιίμίω οεμεε χρεὼ “τόσον τκοι - 

Κὰ [ἀρ ἐμιοὶ νόος ἐετὶψ ἐνωσίμοος ᾿ςὩν ἔρεοι ἀυπὰ 

θυμὸς ἐμὲ σηϑεοσὶ σ᾽ ϑάρεος, δὲχ᾿ἐλεήμιὼν . 

μ ἀρα. Φωψῆσα σὴ ἡγμοτα τίο δῖα θεαωψ- 

ΚΚαρσαλίμως ε ὁ ὩΣ ἐσάτα. κατ, ἐχρῖα. ξαῖμε βεθϊὰ . 

ἵξον ὡιέασζος [λα φυρον θεὸς πδε καὶ ἀμὴρ . 

αἱ Ῥόϑαλῥ ἐγϑα. καϑιζιν τσὶ βρόμον ̓ εμθὲμ ἀμνέση 

ἑρμφα-ς . ὕνμφν ὩΔυτθῳ ταῖρα “ασαν ΝΡ 

᾿οϑάν καὶ αἰ νάν δια Ὀροτοοὶς ἁνῶλρες ̓ εὀουσηῳ « 

ἐω-τὶ Ὡ  ἀ μστοῖου Ἵφεμς οὥδινοσηος ϑῴοιο 

τὴ "2λε ἐπα ρίεμ θροσίην ὡ.μωὼ καὶ ϑέυταρ, ἀπ κῶς . 

ὁι αἰξὀνφαϑ': ἑτοῖμα. τροκ 4μ. ἐμψα, χέρα «' ἰαλλου . 

αὐ ὸρ ετά τάρφισαν ἐδσευος ἡϑὲ “σογτατος 

στοϊς ἄρα. μειυϑὼν ΚρχΧΈ: καλυ γὼ ΖΑ’α. θεάων . 

Ὡιϊογενὲς λαιερτταί δὰ “σολυμη χαψοζδινοσόν - 

ὄντ κοί κον Φίλω ἐς “σαξίδλα. [αἴὰν 



αὐστίχα. ΠΝ ἐθελάςἸε ἱεψὰα σιν υ δὲ χαὶ ρε καὶ Ἔμσσις 

Ἄγε αὐ 4 4κς σησὶ φρεσὶν ὅσσα τοι ἄισα, 

Ειιϑλες προ ιν πρὶν ταρίῶα [αϊαν ἵκ εοϑ'σι » 

ὠγϑαϊδιζάυθι μεμὼψ σιω ἐμοὶ “ο ἌΝ ὡιῶμα. φυλαίοσοις͵ 

ἀθάνατός τ τ μὰ ᾿μιφρομιεψὸς “πΡῬΊὩλεοϑαι 

συ λοχον - τῆς «μὲν ἐλδεαι ἡμια τοα, -ταύϊα- 

τ μεθ κήμαις[ε χϑῴωμ ἐνχομαι ἦμαι, 

ὃν ὥιέμας ονδνε Φνιὼ «ἐσ ὅ-πτωξόνϑὲ ἐοικεν 

βϑυνταὺς ἀϑαγνα τισὶ ϑέμκας καὶ δος ἐρίφν - 

ὡῶλασσα μήηβόμοιεμος “σροσέφη “σολυμ ἡΠτς ζῶ νοσὲνς - 

“υὐτιῖα. θεοὶ. «μη μεοι τονε χώεο -ΟἸΩΛα. καὶ ουός 

“σαὐὐῇ α μαλ᾽ ωεκα. σ4ο τ ιοραν “σηνελόσυ 4α 

δος α κί διψοτέρη, μέγεϑ βος τ (εἰ ἀὑτα. 2 ἐοϑαι - 

ΒΝ γὰρ βροτὸςε ἐστὶ . συπζαϑαΐψαῖος καὶ χγηρως, 

ἀλλα. καὶ ὡξ ἐθέλω καὶ ̓ ολδομασι ἡ ημια τα. -σαύα. 

οἶκα. δετελθέμιεγαι κιαὶ γὸσ ἡμοον νον Τὸ δέοϑοι : 

ΣΙ ἀν ΤΕ ῥαινσὶ ϑεῶμε “ψ! οἱψότσὶ πτόμγτω 

σ-λησόμιαι ἐψ «γηϑεασῖμ, ἐχὼμ τα λα σεμϑε εα- θυμὸν ἐ 

δ γὰρ μαλα. “σὐλλ έσαθον κι αὰ “πτόλλεμογησα, 

κύμασὶ καὶ “σοόλεέρω, μαα. ἠξοα ὐρσϑλὲ “τοϊσΊ ᾿ γὙεμέοϑω - 

ς Ἰῷα-τ . " λιος τὰ ρ δὺ καὶ ἐπὶ κνέφας ἀλϑεῦ - 

ελβομτες χαρα. “τοῦγε μιν χῶ ασίους γλαφυροῖο 

τὸ εϑω Φιλότιπὶ τἘγ τέκε μέγογτττε ν 

μμος Ὡδλριγενήα,ς ῷανκ ροΏῶλ οὐ να ΚΤιυλος ἠὼς, 

ἀυτίχολθ χλαίψαμτε χιτοώψατε ΑΒΕ ΚΈΘΗΡΙΣ - 

ΡΝ Ὡιἀργνφεον Φαΐρος μεῖα. ἐρμγυστο νυμιῷν, 

λετῆον κα χαΐριεν «τὶ ὃὲὲ Φώψω βαλᾷοῖξνι 

Καλὼ Χρύσην . κεφα-λιζλεσέϑηκε καλυτῆ ρᾺν"- 

καὶ τ Το δ γα! μεῖς αλι τορι μιδεοσσσομ-σὼ - 

ὡλώκεμεμν δι παελεέκιω μέίαν ἀρμψου ὧν ““σαλαμᾳσὶ 

χάλκεον ἃ μφοτεἐρωϑεγ ακο. με έψον .αὐὖα. Ρ ὧν Τῷ 

“τ φλῴον “ϑίικαλλεὲς ε ἐλαῖιψον 43: ἀρηρος . 

Ὡλωκ ὩΣ ἔνφτα σικεσα γον ἐνξοου - ̓ἀρχεῶζοδι οο 

νήσου ἐτεσχα τας. Ὁ “θὲ “λα ψδρεα, μακραὶ “σιφυκῴ, 

κλήϑρηταιά ρόςτελαίτντὴν ὀνραψομίκης, 

ἄνα. πα λαι πυϑδικηλα.: “τα δι “σλώοιεμ ἐλαφρῶς . 

αὐ]ὰ α-ρ ἐπστάδὰ ΟΕ Οϑι Ὡιεμδρεα. μακρα. -σεῷν χι 4 - 

᾿ ἀλλ ἐν “ρος ὡιῶμα. καλυζὼ ἴα. ϑεα ων ὲ 

οὐ]ὰ ρ ὁ τ αμνόρο Ὡλουρα.: ϑοῶς ὁδεδι ᾿ἡγντο ἐργοῦ ν 



᾿ἄκοσὶ Ὡὲ ἐκθαλεισάγτα, πτελίκκισεθναρα χαλκῶ» 
ξεοσεῶι ἐσσίσα μέμω ς, καὶ ἐπὶ σαύβμίω Ἴϑωε . 

“τόφρα Ὡς μήκε-ερέγρα. καλνω λα. θεάωμ . 

Ὑττρια τ ὡαἕ “σαὙ α΄καὶ Ἅρμιοσιν διλοισί » 

ὙοπΦοισι .“' ραῖανγε καὶ ιρμιογίμοστν ἀρηρῳ . 

ὅσσον “τοῖς τ' ἔδαφος, ὕπὸς “τορνώσσχγοις ἀγὴρ 

φορτίδος άφρφις 4; ̓φδϑιωρσεκ-τοσιωώωμ ᾿ 

“τόσσον σσόυραν σ’ χεδην εἰθιήσεν τους 

Ἰκρία. ϑεσήσας ἀρα ρῶν βα μισὶ σας μινεοσι 

“ποὶφ- ὑωκῆτεν μια χερισὶν “πηγκ ψίδιεον! τιλάτα, . 

ὧν δ ἴσον “σοί καὶ ε ἐπι κρίομ ἄρμεεμον ἀυστοῶ . 

σσρος “χα ρα πυνδιάλῖον “σοιμσαῖο οΦΡ Ἰθωωοι . 

φραξεδι δεμῖν δ στον ̓ὩΔια μσϑδέςς οἱσνίμκσ, . 

κυμαῖος ἡλαρ᾽ εμεν « -“σολλιὼ ζεσε χά αο Ὁλὴν» . 

ἀοῶρα Ωιε Φαρε ψήκεν καλυξω δα, θεάν . 

Σ σὶσ. “σοιησα οϑ αα ΟΝ 43; “Το χυμσα το καὶ “στὴ - 

ὧν Ὡινσέρα εἴε καίΐλονετε-σόδοα ς τ ρε δ Ἡσ ΕΜ ἐἢ ἐΨ ἀυ ΤῊΝ . 

μοχλοισὶψν ̓ Ὡζᾶρα. στ ψγε κασάρυσιν φεαλαςλίαμ.- 

τ μαμὼ κὑμαρ ἐὰν, καΐωῶ τετίλ ΣΝ ἁσαγ7α.- 

“τῷ 2'ἀρα. “σεμτῆο πσεμ σα σσο μέσου 2 1ὰ καλνυ ως 

ἕΐματα τὰ μφιέσασα. βνώῶλεα κιὼὶ λούσασα.- 

ἐνῶ εδι ἀσκὸν εδκκεϑεοὺὶ μέλαμος οἴμοῖο,, 

σὸν 'ἐτδον Ὡ υϑίαστος μι εαψ ἐμ διέγκοι ἴδ, 
κωρνκω: ἐν δὲ δι ὁ7α τί βᾳ μεγοκἕα. “σολλα.- 

οὔρον δὲ τροένκ εὑ ἀτυὰμοψα τε Αια ρονπ-Ε. 

γεβ συν Ὡἰὕρω “πσετασίοηία, Ὡλῖος ὀϑυοσενς . 

αὐτὰρ Ὃ ονδαλίω ἰθωμότο πη ἀνληκηαξ - 

ἭἝμεμος “Ὁ εδι ὕσσψος ἐτὶ Ὀλεφάροισῖν ᾿σϊσπῖε. 

“υληϊα δια «τεστορῶμοι καὶ 05} ὁ δινουσττα βοώστοιμ. 

ἀρκτουϑ' - "ψ καὶ ἁμαξαν ἐσ κλησῖν καλεονσν - 

'νταυστοῦ πρέξέζαι κου τωρίωγα- δῪὸκά 4 ̓ 

ΟἿΝ 2ίαμμορος ἐπὶ λοεερῶν ὠκεαψοῖο .- 

τὼ ἀρϑλημὶν ἀνωγεέκα λυ 2 τα. ξεαΐων 

“πορτωπσορά, με γαι, “σαριαδὰ Χάρος᾽ ε ἈΎΡ ἃ; . 

πῆα καϑέκα, δὰ λὲν ̓ ιμιαα. “σογτοσοράνον . 

ὀκσπτωκαιδιεκ στα ον τῷαψν ὄρεα. σ΄ κιοιψτοα, 

Ὑαῖνς Φαιίνκων, Ὁϑὶ πἀγχῖσον “τλῳ αὐῶ 

φσατοῶζως ὅστε βῖψον ὧν ̓νβοδεῖ “σὐμτ . 

τον 2 εξς σαθιοτττων ἀψίωμ κρήωμε ἐμοσί χϑωμ - 

ἘΕΤῚ 



“τκλόθεν ἐκ σολὺ μιὼμ ορέωμ ἄϑὲν . ΙΝ, Ἃ γάρ δι 

τὸν "τον ἔπ λ ὥωψ - ΩΝ ε ἰνμόχος κηροβὶ μαλλομ . 

ἘΝ ὑπτοα δὲ κκαΐρν, “σροτὶ ἐν μνϑησαῖο θυμὸν ὃ 

ὼ “σόσσοι, Ἢ μαόλας ΦᾺ μιπεβουλόνσαν βεοὶ ϑηως 

μι ΟΞ σαὶ ἐμιο μεταιβιοσστεοσιμ ἐομσττος . 

"κοὰ ΘῊ Φοληγεὼν τολας σ᾿ ΧεδοΡν - ὠβαί δι ἄισα. 

] Ϊ ἐκφυγεήν μία. ίραρ οἴόνος͵, ἡμῖν ἱκανά . 

᾿ τλλξι μενμῖυ Φημιὶ αὐ ἐλααυ κακότιϊος . 

ὡ ε᾽ἀ-υὠνσιωωα.γεμνεφέλας- ἐπτταΐρα ξε δὲεισόμτον, 

χϑσοὶ πορίαιμαν ἐλὼψ- “᾿-ἀσαςδλώροθωωεμ αἕλλας 

“σα ὑ]οΐων ἀψελίώψῳ σιν δὲ ψεΦεεασ} καλυζε 

[αἰὰν ὅμον καὶ πεὸρσζονὸ ορώρᾳ ὥλουρα μοβεμ υν- 

σἰωξέόθροςτε νότος τ᾽ ἐπσεσεν ζίφυρόςτε Ὡιυσαὰς, 

χοὰς βορέης αἰθϑραγεγίσης κεα κνμα. κυλίψῶλων . 

καὶ ἀπ ϑτοοα  οσε λυ“το γοιώᾳ γα. καὶ φίλον ἡ“τορ . 

ὀἜχϑήσας ὥρα. ᾧτε “ρος ὸψ μεία ληστορα. ϑυμιον- 

ὡ μκοι εὼω διάλος .στίνυξοοι μηκίςα. γένηται . 

ήϑω μὴ δὴ πσαὐ7α. θεὰ μημἕόσσεα ψστ- 

μ. ἐῷα τευ “σόμέτοω “σρὶμ “παάριῶλα [αἴων ἔκ εοϑαι 

αλγεαγασυλησ “πα δὲ δὴ ψῶ -σαγα. τιλῴταω. 

δίοισίι μεφέεοσ! τὰ δισεφά ονραψὸμ όξζρω 

ΟΣ . ἐτοίρα ξε ὃ. “σόμτον . ἐπ Ἰαττέρ χονσὶ 2ιαελλαι 

“σαγΤοϊων ἀψέμεων «γνῶ μοι σῶς ἀσσὺς ὄλεϑρος - 

τρισμαίκαρες λα γα οἱ καὶ “«τίβαίκις «δὲ “τ ὐτολο, ὃ 

“τροΐν ἐ δσρϑ χαρὶν ἰραδικοῖ Φεβογποες. . 

ὡς ΘᾺ Ε ἐγωγόφελον βανεήν καὶ “σότμον ἔτ Ἰασιἐν 

ματι στ, Ὁ“ τ μοι «ολάςσοι χαλκῆρεα ὥλονρα. 

“τρῶες ἜΒΗ, Οὐκ “σὐλήωμι ϑα ψομτι . 
».΄ 23) 

τῶκ ἔλαχον κτιβέωψ, καλόν κλέος μου  Χαιοὶ . 

ΠΝ δεμελφίαλεω βαγνάπω:ξ εἰμ αι ρτο αλώμαι - 

ὡς ἀραμὶψ φ-ποντ λασε μεία κυμα κατακρης , 

2 4μὸμ ἐπσεοσ νυ εεμομ «ποδὶ ϑεσ χε ἐλελίξεμ .. 
Ὡς 23 ͵ 3 ᾿ ͵ ͵ , 

“τ ΑΛΕΩΝ α “τοσ’ χεέδίας αὐυντοςσσεσε - “σκϑαλίου Ν 
]! » “ , ͵ ͵ Αι “ὍΝ 3! 

εκ. χάρου ταρϑεμρίς . Μν 9 εδι ἔσχον ἐαξε 

' ὩΔ μη μεϊσ᾿ Ὑομ- ἐμῶν ἀψεμίὼν ἐλθοῦσα. θύελλα. - 

“τηλοῦ δὲ ππάρον, καὶ ἐ ἐπεί ριον εἐμσσεσε “σομτω . 

“τὸν Φιαρυσόβρυ χα. θῆκ επσολωω Χρόψον, ουδὲ δὶιωα οϑῊ 
' ἄ.1α. μαΐλ᾽ αψμο- χεϑεῤμ μεγάλον υτπσοκυμοαῖος ὁ ομκῖς - 
' εἰκΤα γορ Ῥεβαάριωε, τα ὅ οἱ “όρε οἴω και εβὰ . 



6.1 δὲ δῆραν εὃν σόμα τος Ὡεξετῆ υσε αλμω 

“σὐκρὴμ οἷ δι “σολᾷη ασοσὸ κρατὸς κελαίρνυζεμ ᾿ 

ἂν) σὸν ὡς σχεδίας ἐπσεληθάσο τἀρομεμός ον. 

δίνα.. μιεθορμιυϑής ἐΨ κύμα σὶψ ἰλλαίο εταῦϊπε- 

ἐμ μειέοση Ὡέκαθιφε “τιλος βαμασπον ἀλεάμωψ. 

“τ ὦ 2. φορά μεία. κύμα. κατα. βϑον ὦνθα. καὶ ᾿μθα. 

Ὡς τόπσωριμος ζορέες Φορεκσὴψ ἀκαάμβας 

ἀμ΄σεῶλιον -“παὐνκὶμος δὲ “ρος διημλμοῳ ε Χομτοας 

ὡςτίω ἐξμ τα Έλαογας ἀψεμοοι Φερον ὦγθα καὶ εμϑα.- 

ὅμοτε μμτε ϑότος (ορέῃ “προδαλεσκε Φερεοϑαα . 

δέοτε Ὡἰάωτόψρος φιῷν ρῶ ἄξασκε Ὡιώκ ἐν . 

τονὲ ᾿Ἰδὲμ καίϑιμου θυία τρρ καλλίσφνρος ἱνὼ 

Ἀόνυκοϑέν -Ἡ “σρίνθὼ Γ ζρο-τος ἀυ ϑμεοσα, - 

νὼ ὩΛα λοςεἐμ-σελατεοσὶ θεῶν ἐξέμιμιορε στὶμπςο 

Ἡροδυσας ἐλέμσιν αλώμεεμομ ἀλγε ε Χομτ.- 

αἰϑυν ων» “ὦ φκνα “το τον ̓ἀγεδιυσίττο λίμιγης 

ἵζε Ωιεσὶ σχεϑίας͵ καυμιῳ “τρὸς μειῦϑον ̓ ἥπττεν - 

καλεμιορε. : τὶπῆετοι ὥζϑαε “σοσήδιαίωμε ἐμοσ-  χϑωψ 

ὠδινσαυτεκπσαίλως͵ 6“ τ τοῖ κακκὶ “σολλο. Φυ-τ- ( ᾳ . 

ἐξα ϑασεκαῖα Φβίσᾳμολα ποῦ μεμεαάμωμ - 

δγγας. μαλ᾿ ὧδ᾽ ἐρξαι ϑοκ ἐς Ὅλεμοοι ὅκ ἀπυϊγυον 4. 

εἰμι ῖα. τα τασσοθυς σι χεδίνν ἀψελεοιοι Φερεοϑαι 

Καλλιισὼ τὰρ Χάρεον! ψεῶν, ἐπσὶ μκάκεο γμόστον « 

αὐης Φσυνορ, Οϑισγοοι μοὶ ρεσὶν αλυξαι » 

“τὴ ἰδὲ ΤΟδῈ κρῆδ' ἐεϑομ ὑπὸ σέρῴοιο “ταἰνυοσοι 

ὠμθροτον: Ὁ ϑέτοι “σαθεν Ὡλέος, 2 απ“ ὐολίοϑαι.- 

ἀυτοορ ἔστην »χάρεοσιν ἐφ. 1 εαὶ Ἡσστῴροιο ἢ 

.} ἀ-“σολυσαΐμεμος δα λεῤῳ ὡς οιψοτσα. “ρύρσου - 

“-ολλὸν ἀσσησσά ρον ἀυτοοςα σὺ νοσφιβα σοῦ σὰ» 
»! ͵ ᾿ "ςς 3) 

εαρα- φωνήσασα. θέα. χρη ἐμομου εὐλωγοεν - 

ἀπιῶλα Γες “σορτον ἐϑιυο 5-ὸ κυλεαιμομήοα. - 

αιϑυΐα ἀκιμ. μέλαν λεεκύμα. καλνε ι 

σὐστὰρ ὁ Μερμλρίξε πολντλας ὡλϊοςοϑυοΣ «(«- 

Ὀ οχϑισας Ζαρα, σε τυρὸς ὋΨψ μία λίνττορα. θυμὸν - 

ὡμιοὶ ἐγὼ μιἰστὴς μοι νφαψησὶ δόλου ᾧ αὐτο. "᾿ 

αϑανα τὼν, ὅπεεμεσ' χεέδιιας ἀπσοθῆμαι ἀγνώγῴ . 

ὅντα. μάλ ὄνεστω -σάσομευεκος οφϑα Ἄμοῖσι 

γαῖαν ἐγὼν ἰϑομίω σθίμοι Φαΐπτο φυξίμον μαι . 

διηα. μια λ᾿ ΩΝ ἐρξω δοκιᾷ ζλεμοι να ἀρίστομ 

" ΕΕἸῚ 



Ὀῷρ ὧν -- ἐϑγεεν δούραυτεν αρμογίησην ἀρηρη, 

“τ οφραῦϊον μιεγέω κα τολησομιαι ἀλγεα “σα δ’ Χχῶψ. 

οὐ]ὰρ ἐσπσὼ νη μοὶ σ’ χεδ των δια. κύμα. τίνα ξν, 

νηξομετυ 4 ου μιεμτὶ "σαΐρα -τροψοκσισα ἂμ μον . 

“ως ὃ τανϑ' ὡργεσιν Εἰ κατα. ᾧρεμα. κιὼὶ καῖα. θυμὸν . 

ὥρσεζλεσὶ μεία κύμα. πτοσφζλαΐωψν ἐμόσ  χϑων 

Ὡλ φνονταργαλέομτε καϊΤηρεφὲς - λασ εὩαυτὸν, 

ως Ὡιἰαγεμὸς τε «ἀς εἴων βημιώγα. τῖνα ξκ 

καρφαλέωψ. τὰ υλὼ ἄρτι ΘΛ εσιγεέϑλα σεν ὅν δὶς ὅνη, 

ὶ τεσ κι εῦνα σ-- "αὐΤὰρ ΚΣ ὡς σπρῆς ϑιονραῖα. μακρά-ὁ 
ΕῚ ᾽ς" ’ “ σι ͵ 2. 

αμφΦεμ!: ϑουρα τὴ βαινεκεληϑ' ὡς ἴσον ἐλαύγωμ - 

εἰμι ἀ7α. “,ε αὐσέϑιωε γα. δι “ορε Ὡιῖα, καλν“ 7}ὼ . 

«τίκα. δὲὲ κρίνα μι ψον' στὸ πέρψοιο ταρνάσε - 

ἀυτὸς ὃνὲ τ᾿ ρηγης αλὶκασεσε χά ρέ “σετασας 
͵ ) ῴν ΟΩΙ Ἵ 2 , 0 , 

μηχεμιψαι μιεμι πὼς . ἸΏ ε ὁ κράων ᾿ γοσΊχϑων - 
“ 4 ͵ νει , ᾿ 

ἔζινιοσας δ καρητροτὶ ὃν μιυθησαῖο ϑυ μου - 
δ - ᾿ ᾿ ΄ 

Ὁνπτω ψυω κακαὶ “πολλα. τα θὼν αλοόυ κα͵7εα “σοντον, 
᾿᾽ , ) Α Ξ- Ν σ΄ ͵ .“ ψν ἃ 

«ἰσοκεν αγϑρωσπσοισιὶ ὁ ἸορεφΦεεογι μι γάης - 
2) ΟΕ 2 ) 

αλλονῶλώςσε ἐολσα. ονοογεοϑαι κα κοσεήζος « 
ς«! Ἢ ͵ "᾿ ΠῚ 

ς ἀρα. ῷωγασα.ς, ἱμιασε καλλιγριχας στους - 
) δ ΤΌἊΩΣΣ Ὑ, 

κΟ οὩΝ φε τὰ ς« ΟἿ᾽ δι κλυτα ζιώμα τ ἔασιν . 
3 ͵ ΄ ! ν 

οὐ]ὰρ αἰϑημαιη ᾿ς ὅν ΡΝ Ὡλος αλλεέμοκσ ἐν . 
3!| “ .,7 2 ͵ "Οκ , 

ἡτοοῖ τὼν ὅηων ἀγέμὼγν κα τεὸνπσεκελόνθους - 

“σ“ωωσαοϑαιζλ ἐκελόυσε, κ αὰ ἄζινηϑηγαι ἀσσαγῖας . 
τ Π ͵ ΐ Π »᾽ 

τρσε ιεσὶ Ἀραυσρου βορεηψ : “ροδέκνυματ εαξεν, 
“: ὕ . - , ἀ ᾿ 

εὡς Ὁ γε Φαικκ εοσὶ ἐμῤΑ, ἰὐμα εν μον μὶγφι 

2 ἴογεψας οζδαυσεὺὶς θαγαῖον καὶ κηρα-ς αλνυξας . 

ἔγνϑα. Φῦο υνκῖα.ς Δύοῶν ἢ μαῖα. πυμὰ τὶ “σηγῶ 

λάζετο «σσολλα. δεὸ ΟἹ κραδιν -ρόΠουσ στ ὀλεϑρον . 
γ.7 Ν᾽ 

ΟΛᾺ σαν, Ἡ τρίτον ἥμαρ δξ,-ολόκαμος τίλεσιλως, 

γς αὰ τοτ νυ φτανεμ ος ΓΝ ἐπσαύσατο “" τ δὲ γαλίων 
2" ͵ ’ .»]} ι ΠΑ ΤΣ -" 

Εσλάτο νημεμεῖν "Ὁ Ὥτα ρα: σχεδὸν ̓ φσιξλείαιαν, 

Ἰδὼν μεγάλον) νπσὸ υμιαῖοςϊ α-ρϑ 9(ς Ξ 

ὡς ἰρλὰ ὅταν. αασασῖος βίοτος “σωδλεσὶ ἄρ νι 

δὲν μάλα. πῆ 

“σα ος Ὃς Ψ νονσω κίται κραπεραλγει ---αἴσχων, 

λνρὸν τῦζολε γδξ: ̓ σνγβὸς δὲδ δι, ἐχρας ϑώμων - 

στα σίως ϑξὰρα. τόνγε θεοὶ καικοσητος ᾿λνδαψ, 

 ςοὩυση ἀσπγα τὸν εφσαῖτο γαῖα καὶ ὑλη- 

νη χ εχ ες τόμ εγος ποσὶν ἡπσέρον ἐσιβάνω - 



δ, Ὁ τ Τόοσον ἃ ππτὴν ὅοσομ το γείωψε δοίοια.ς . 

Κὰ ὮΝ δουσσομ ηκουσέπγοτοὶ αστλεδνεοσι ἐς λυ ἈΡΝΟ ; 

ῥοχϑά ὙΡ μία. κῦμα. το Το] ἱ ξερον ἡππέροιο. » 

Ὡιάμομε ἐράυγομε γον, φλντο δέ σανϑαλοςα. ΧΗ. 

σγὰρ᾽ σαν λιμιεμες μῶν οχοι σι εσστω[αι . 

δ ακ τισὶ προδλιτες᾿ ΡΥ Ἄσῶν εςῖε Ὁ γοτΕ . 

Κὰ “αὐ πτοῦννοΣ ἤος λυ στο [οιωαῖα. καὶ Φῖλον ἐσϑθὺ 

οχϑέσας Χαρα. ᾧτε “ρος ὸὴψῳ μια λητορα βθυμὸμ . 

ὥμοοι. “σφρλν [καῦσιν ατλοσία. δῶκεν ἸΩ Δ ἐοϑ' αι 

φὼς, καὶ δι τοῦνε λαϊσεμα, Ὡϊατμξαςε ἐπσέρησα. . 

οἰκο ρίς ν ὕσση Φαιψεϑ ο΄ λὸς “σολιοῖο θυραζ Ε.- 

᾿ἐκτοοϑεν ὐϑρ [ἂρ “σαΐγοι οξέες - α. μφὶ 2 χε κύμα. 

ξέβρυχε ῥόθιον: .Ἄίοσν Ὡλα γα δ οᾺ 655: ταῦτρη - 

Η [χίβαθας ὲε ἈΠ χα Αρὰ. καὶ ὀνσσως ἐστὶ ̓ππσοϑιεοσὶ 

«ταμεψαι «τιΦο-τεροισί καὶ κ Φυγέην κακοότγοτα ς 

μίίσσως ἰκ ώώνομτα. ζάλη αι βα.κὶ “σο τοὶ “τι 

Κυμα. μἐγαρσάξαν μελενλέμοι εσκα ὁ ὅρη : 

δε κ μι “σροτορω “σα ραψγήξομ αι Ἢ ἡνσῶον ἐφ σρω : 

πἴόμα «7ὲ παρατλιίν ας ιδεῖμα “7ε θα λαΐοσης - 

“Ὰ (δὼ μυμεξα ἄμσγοις αὐρρσάξασα, ὃν ἐλύλος 

πόντιον ἐσ ἰχϑνόψτα. φέρῃ (αρία. σερα. ΧχΌοντα. 

᾿ ἐτομ οι καὶ κιτος σον ὅν με[α. ὥλαμιν 

εξ ἁλὸς ὅ᾽α “τ “σολλὰ Ὁ ἐέφει κλυ-τος α μιῷιτιρίτη . 

οἰδὰα. [ρ ὥστμιοι οὐδ ὄυκαι κ,Ἄντοος ἐμ ψοσίίαιος - 

ως ὃ “ταν ᾽ ὥρμιααψε κατα Φρίψα. για κια7α θυμὸν ἃ 

τοῷρα. ὁ ϑεμν μα κῦμα Φέρεν τρηχαν. ἐπσακ τὼ - 

ἐγϑακ τὸ βίνονεΤε ὃ διρυφύησιωτος τε αραύχϑη 

φμλευσὶ Φρισὶ θέγ εϑεα. [λαυκώσσις ἀϑαγν, 

αμφοτίρισί ε κυσίν, ἐσστεασυμιεμος Χο πέτρης - 

στ-κε ἔτος σεγαι ζῶν ως μεία. κύμα. σα. ρηλέε Ε.- 

βὰ τὸ μὰ ως νσαΐλυξε τ αλιρροξιον δεμμῷ ἄνυσις. 

“ληξιε ἐππσεοσ ὑδεεψον ποιλοῦ δεμῖνι ἐεβα Ἀεσσομτω - 

ὡς Ὡς στε σονλντσοδος βαλαΐμης ἐξελκομ ἐμοῖο « 

“ρος κοπουληδογέφίν. “συκιμαι Ἀωμεῖ ἐς ε Χορ - 

ὡς τοῦ “ρος σετρησί βρασφαωγί ἀπὸ χερῶν . 

δἰνοὶ . εδιρνφθεν τὸν ΠΕ, ἐκέία, κῦμα καλνζεν. 

ὧν βάκε Ἂ; ϑὺυ σημος υττρ μιόρον ὡλᾷ- οδινον ς- 

Εἰ μὰ ἐσσὶ Φροσωω διῶχος [λαωυκ ὡσσὶς ἀ θάμη . 

Κύμαῖος ἔξανα δινέταιτερ ἀγέτω σά ρὸν δΕ 

᾿ 



ῬΉΧε “σαρὲξ ἐς γάϊαν ὁρώμιεεμος σον ἐφ΄ζιροι 

τε αςτε “παρα πεληί ας αἰμεέγα εἶ εϑθαλαοσης 
ΩΣ γε ͵7 

Κλ τε δια σσόϊα μοῖο κα]α. αομια. καλλίροοιο 

Ἢ ὁ δ εσαο φζώρας τι. πάω “Ὦι ὑπ τοῖς 

Ἄφος “στῇ Τα “τὰ ἐσ ἰσκέσσα ς ἐμ ἀψεμοῖο 
Ἁ 

Ι] ᾿ἐγρω δὲ “σρορέονττα. καὶ ᾿ἐνξαῖο ὃ ὃν καῖα. θυμὸν . 
ΣΧ. Δ δ ϑδν 5 ᾿ ἜΣ 2 : 

]] “,Ἄνθὶ ανα οςστις ἐσ «“σολλνλίῖσος διεσίκαψω, 
] 4“ 2 ᾿ 3 Ἷ }) Ἁ 

| Φ ὁ. Ὕων ἐκ. “σουτοιῖο προσ 42 ο ωμος ἐμέπρα ς - 
τ ον λᾷ Δ ΚΣ δὰ . 2 , μ᾿ δὶ κὰν 

Ϊ σε όίοιος δε εμπτεσ! κοι α θα ψοα- τοῖσι βθεο! σι 
| 9.4 (ΑἹ ΛΎΕΙΝ “τ τ 3 ΄ « ἡ ο δα κι ΝῊ αι 

Ι]] ανὸρὼμ Οατὶς ἵκῆΐα αλὼμεμος ὡς κι αι ἐγών, 
, ς , , ς ͵ Υ , 

σουτεροομ σα- τε [οἱ 9 ἐκκαγώσολλα. μι ογποα.ς 
] » ὙΧ Ἐρ 1! ἘΝ ῃ 3) ἢ 

αλλελεαιρεαμα δ -ἵκέτης δέοι εὐχοόμιαι 'ἐμαι - 

Ϊ ( «φαϑ'. δξδι αυτίνα. σα νστεν ἐὸν ῥόον, ἔσχε δεκύρμα.- 
ὔ Δὲ , ΥΦΨῳ0Ι ᾿ ψ 2 7: 

ἜΣ ἐγσοϊμσε γαλμώην - ἐπ σε  ρλξτηλό 

' ἐς -οσόϊα μον πρθλθ ες ζω μῷω γουα τ΄ ἐκ α μαξεν, 

᾿ χάρα ετε ασἰβαρὰς .αλὶ γὰρ “εδμῆϊο Φίλου κΑΡ . 

ὠδλεε δὲ Χροαῖ “σα 7α. ϑάλαορα δὲκλκῖε “πολλὴ 

᾿ ἀνοόμαῖτε δίναςτε- Ὁ2εα σράσος καὶ ἀγιυζιος : 

ἱκ{τολίγν “σ-ελέωμ. κα ἰμαῖος ϑεμὴν νος Ἵκαψε . 

| αλλότο ΔΗ Ἰβυκάθο καὶ ες τῶν θυμὸς αγέρθη, 

"οὐ “ποτε δὰ κρηὸν ἐεμον ἀτοσο' εο λύσεϑεοῖο - 

κα τουλὰν ἐς -οΐα μὸν ἃ λῖμνρήενα.; μιεϑῆκεῦ «ὦ 

} ων εἐῷϑε μεία κύμα. ΘΠ ΙρΕΟΣνΣ ̓ἀ-βα νὰ ρἱγὼ 

2 εξαῖο χῦσ! Φιλκσὶν .ὉΩ ἐκ σόα» οἵο Αϊαοϑῴς 

σ΄ χοΐμω νπεκλίνθη κῦσε δὲ φᾷδω ρου ἀρονραν - 

ο χθισας ὥαρα. ψυε “ρος ἐν "-εγαλυτορα. βυμὸμ . 
) , , ͵ὔ ͵ , “. ΝΜ 

ὠμοοῖ ὯΔ: τί αβθω, στὶυυμοιῖ μηκίσα, Ὑέθητται ο 

Ἀ μερκεμ τσ ἀσὼ ὁ ϑιυσκκϑέα νυ κῖα. φυλάξω, 

μεμαμνϑῖες ΠΉΠ011] εκακηκοαιβίλυςε ἐερσ 

εῷ ολι᾽ γε σελίης δαμαση κεκα ῴκόσια, θυμιου- 

ὥρη 2 ἐκ δα κοὐ Χρὴ “νε4 κῶβι “τρὸ . 

] Εἰ δέκ ἐς κλίσιω ἀψαβάς καὶ Ὡιαίσκιου ὍΧΩΣ 

θα μεψοῖς ἐν -συκίνοϊσὶ κατα ϑραάϑω ἄμε εθών 
δῖγος καὶ καΐμα7ος, γλνκϑος διέρεοΣ ὕσγος ἐπσέλβη, 

Ὡφϑο μᾺ θηρεοσι ν΄ ἔλὼρ καὶ χΑλ Ὑένωμισι . 

ως ἄρα, Φρονέου τι ϑιοαοσαῖο κι ἐρὸν ἴον μαι - ᾿ 

ΘΗΖΣ ἴμεν ἐς ΩΣ "δ δὲ σχεδὸν ὕδατος ἅ φυρεν 

ὧν αδιριὰν λείψω - “δοιονςζξα ρ᾽ τηλυϑε βαΐμ ρους 

ἐφομιόϑε “σεφνώτας, ὄραδὼ Φυλίις, Ὁδλέλαης . 



“τονε δὲ αῤδταγέμοων ὃ δἸα4 μεεγος! νΎρου αὐμτοων, 

συ δεστοτπελῖος Φαεθωμς ἀκ τι σὶμ εραλλῳ, 

ὄπόμβρος τϑαίασκε δῖα μτοϑές, ὦ ως ἀρα “σνκγοὶ 

αλληλοισῖν ἐφ ἐσαιμοιβαδὲς- -ὄνς υ-πωτοζλνοσ ἄς 

ὥιυσα: ἀφα ρϑἐδυγὼ στα μισαῖο χῷσι φίλισιν 

δυρῴαν. “Φνλλων γοὶρ᾽ εὑ ἀϑσίε ̓ἤλ ϑα. σολΆΝ, 

ὅοτομται υωὴ με τράοι αν ὸν ρας ερνοϑαι 

ὥρη χᾷμ ιν φκὰὼ μάλαπτὸ χαλεσαιμοι - 

τωρ Ἰδὼν Ὑλθασεν “σολυπτλας διος οὩΆναγενς Ὁ 

ψῶξαρα. μέση Ἄεκῖο - χυσὶν δ σε χ δ, «Το Φνλλων . 

ὡς 2 Ὁ“ τετὶς δὰ λὸν, ασοδα ἐψθερνσξε μιελαιμη 

ἸΎρον συ σχαστηις, ὥ μιν ὑαρα γάτορες ὅδοι 

ἀἀδερ μα “συρὸς σώζων Ἱ ἵνα. μιισυσοϑεμ δήοϑ- ἔοι, 

ὡς οϑανον εἷς φυλλοισὶ καλυξατο. τῦϑ ρὲ ϑω 

σμομ “υόμιμασί χόν Ἱμα μεῖν -σούσ-εσττα χιςα. 

᾿λρηβύν ἂν καμασοιο Φιίλα. βλεβεριεμφηζαχύομας . 

ΥΠΌΘΘΟΙΟ ΤῊς ζ ΟΝΉΡΟΥ ΡΑΥΌΣΔΙΑΟ 
θωωα. ἐυϊσα σα. ὁναρ το ται τη λκιμόον βυίαϊΡί, 

καὶ αὐα τὼ ἐοϑηστα. ἐπὶ Ἐσύ τευταν α[οὐση πλωυζῳ . 

“πλησίον γοὰρ αὐη μοι “τὸν γαῖμομ. «Κῶν ε σγοὸ "ξελιβνο ἐν 

“σοι: σάτα ἜΡΕΑΤν χα. “τῶν ββαπτεσιγωρ. ἀκούσας 

γον ἀύτῶν σ᾽ δ οὐννος εἰς ε ε υπυϊφεται, καὶ ὀνεηϑείς μωσίκοας 

ἐοϑι τα. κα Ῥοφιὼ “παρωΐας λαβων' “ὐὐσαι τὰ ἐς τω 

τολιρ: . 

ΟΔΥΟΟΕΙΔς Φ ΟΜΝΉΡΟΥ ΡαψθλΙᾶς 
" ᾿ς “" ’: ε. 9.0 ἐς ἐδ - ' 

Φκτ-α. ὀςεναυσίκοια, κιομοσεν σΧΡΊμ ΟΩλ νστα.- 

«δλϑὼ υθα καὶθδυῶλεσσο - 

λύπλαςζἴος ΏΆ νος ἐὺς, 

ἄνω κακαματὼ ὠρημε τ 

γος. τα αθίωκ 

βαὶ ες Φοιίκων ἀγϑιρὼν κ ὑτὶ 

μιόγτο “όλίντε.: . 

: ΟῚ ἱπαρὶ νὰ “σότόψαιον ὧν 

" δυρυχόρω ὑυϑη, 

αγχον κυκλώσσωμ ἀνὰ ρῶν 

Ὑπὸ Ῥημορεομττωμν 



δίσῷεας σίνεσικ ΟΥ̓ ο, Οἰμξὶ Θὲ φερτιῦοι σαν . 

ἔυϑεν ἁμα-αὐσας γε ναυσίϑοος ϑεοήζξλας - 

σε 2. ἐν σι χει ἐκ ς ὄνων αλφηοαίων . 

αμφὶῶλε τάχος ̓ λαυσεσολά καὶ εὐᾷρι αΤοὸ οἴκους ᾿ 

; Κὰ ἔνονς “υοΐκσ'ε ϑεῶν καὶ ἔνα ον ατἄρονρας . 

Ι] ὃν) ὁ δ μὲν ἩΩΔΝ καρ. δὰ μές αἷὸ Ανεῶς ερκὼ Ει- 

] αλκίψοος Ὡξτότερχε, ϑεῶν ἀτσομ ὯᾺ μα. δὼς- 

| στ-ον μεν, Ἔβᾳ “ρος δῶμα. θεω. [ “κῶσσις αϑήμη ᾿ 

ψόστομι ὀϑνοσμὶ “κ[αλιτορὶ μησειίωσα. . 

] βὰ ΟΝ ἵμιῳ ἐς βαλαμου ὐολύδοιαι ὃν αλον ὦ Ὁ ψὶ κούρν 

Κοοιμὰ ταϑαναύτοισὶ φνυὼ καὶ ἐδῶος ἕμ οἷκ - 

ἔρωσίκαα. βυγα τηρ μεῖς α΄ Ἄη τορος οἈκιμοοῖο - 

“πὼρ δὲ ὃν ἀμφίπολοι χαρίτων ἀπποκα λλος ἐχονστω 

““αϑμοιῖν ἐκ αὐ τοῦϑε,ϑύραι ιεσ εκ {υτο ζ αναι . 

ἀπ ρει Ὶ ! «ς "3 ! ! ἮΝ , 
"ζῷα μερεον ὦς ποῖ σσεον ὕ102Ὰ ἐμ για, κονρησ'- 

"ἢ κω 35} “γι ; ν ος ᾿ Ξ Ἢ Δ 
! “δλαρ νσεὲρκεξαλκεκοι μιν προς μενον εὔὐπττεν . 
Ι] 

͵ “- ᾿ ἘΣ ᾿ 

Ἰ} ᾿Ώλομ ἐμη κονρηγαυσιηκ λῳτοιῖο δυμαγτος- 
Ι ων “" 2 Ξ “- 

Ι Ἥ δι ὅμηλικὶμ μὲν εκ εχαΐριοο δὲ βυμκὼ 9 
Ϊ - “Ἴ}) ͵ ἕῳ »"ἢ 

Ϊ ταμον ἐἥήσαιμιεμπ ΄ροσ ἐῷν [λαυκῶσσις ἀὐϑηνῃ . 
Φ ’ ᾿ ΣΕ α' , , 

ναυσήγα ες «το νυσῶξα ἐμ εθημομα. γήναο μι τλρ, 

εἰμα τα. μεμτοι κάτα ἀκηϑὲα. σ᾽ γαιλοιμτοα, . 

β Ε΄. σοὶ Δ έία μος: χενλογεεῖμ “να. ΧΡᾺ καιλα. μὲν ἀυ τω 
Ϊ ἃ 7 ᾿ Ἃ ἌΣ ωἹ ΣΙ 
Ι Ευὐννοϑτα “τὰ ὩΔεστοσι “παρα σχήν, δίκ εσὰ ὙὝωγτισι . 

β ἐκ. γαρτοιῖον των Φα-ὸὴς αἀγνϑρώτσους ἀναιβανῴ 
] ἐο9. ἊΝ - Χωρουσὶν οὲ “πατὴρ φι αὦ “σοτνῖα. ΜΟΜΠΤΕᾺΡ ἱ 

Ϊ δ ἸἰἸομν σλιωυεουσοα ἐδ μόλοι Φαιγομ ἐγηφὶ . 

ΚΚατοι: ἐγὼ δυωεριϑός α΄ μ.  ομαις ὀφρατα χίοα, 

ὠγτηυώεαι ἐσ {ὅποι (τὶ δὼ “σα ρϑέγος ἐοσ σα Ὁ 

ΔΗ γάρσε “εγώγττται ἀρίαηες καΐῖα. δαμον 

“σαντομ Φοιχιων, Ὁ8 ̓τοὶ γέμος ἐσρὶ καὶ σὐστο . 

ὃν τα γυσ τερον “σατερα. κύον κῶϑι τρο- 

μιογψους καὶ ὡ δίμαξαψε ὡροπσλίσαι .Ἥκιᾧ αὙησί, 

«ὡαραῦτ κα “σευλους καὶ βλγεα. σία λόνπτα, . 

Κὰ 2 ἐσοὶ ὥστ “σολνκα ΕἌλιον᾿ μξ ἐπ ονεασμ 

Ἔρ Χεοϑῶι. -πσολλὸμ γὰρ α΄ σουλωοι ἐσὶ πρόλπος . 

Ἡ μὲν ἀρὰ ὼς -οοῦσὰ -πέρε [λοωωκῶσπτεις ἌΘΗΜΗ 

ὅν τὸν Ὡ- Ὅϑι Φασὶ θεῶν ̓ ἔῦνος ἀσφαλες ««{ 

ΟΕ σταγέμοισῖ τ ναογσαι ἢ ἐζ χάχα. τομξρω ῶ 
,2) 

ὡιάξρας,. εὐ τι Χίων ἐσ πϊλραῖαι ; δνγα. μιαλ᾽ϑ ὉΜ 



σι ἐτῶῖ α΄τὸιλ ἀγνεῷελος . ΧΑ ΗΩΝ ἐσ ἐδιρομεν ΑΝ Α 

στ-ὦῶ ἐψὶ ΓΕ Ρ Ὁ οδ]οΣ μαπκἄρες ϑεοὶ ἡμαῖα. ταγτα, 

ἐν. ἀσπσερη γλαυκώσσις: ἐτῷ δ συίφρα δὲ κον ΡΗ" 

αὐτίκ αὩολὼς ἤλθεψ ἐνθρομος, ἡμῖν ̓ ἐγέρε 

ναυσϊκααν ἐὐυπσεσλομ . αφαρῶλ αν εθαύμα οσομέρον, 

βη Φοεμαι ὡαἷὰ ὡιώμ 9 ψα γγῴλᾳε “τοχκ ἄνσ! - 

“τα τρρὶ φίλω καὶ μήρι «κι Χησα το δ᾿ μϑὸμ ἐὐμΐτοα.ς - 

Ν μὲμ ἐσσἐσ- Χάρκ τιϑρό ϑὺω αμφυυολοισὶ γλμενς ὶμ ὲ 

ἡλα κατα, αρωφῶσα λνυόρῷυρα, τ΄οοδδλὲ θυραθεξε 

ερ Χχομιέμω ξνκθλητο μιά. κλφτοὺς (ωσίλκας. 

ἐς βουλίω - Ἵγα μεν καλεον Φαιμκες αΎανοὶ . 

Ἰῶλε μαΐλ᾽ αὐχὶ πα: φίλου “σα τέρα. πιροσεφττε . 

Πάυνα φίλ᾽ ουκαν ϑΆμοι ἐφοπσλίοσας ἀσυίωιν 

υξηλιὼ ἐνκινκλον, μα. κλνυντα. ἕνα. τὰ γωμαι, 

ἐς τῇ ἀμὸν ἐδ Λὐθεδθ ὅς «σταίμοι ἐμ αγβοθσιζ ἐϑα. κἄτα : 

Κὰ δὲ σοἱ αὐ] ῶ ̓ἐοϊγεε ματα “ΡΟ Τ οἰ δὴν ἐὐμ-τοὶ 

βουλὰς βουλί ἠν καθα ρα. χροὶ ελεαντε κῃ 

σσεμτε δ εέτοι Φίλοι ες ἐνὶ “-εγαροις γέγάα σὴν. . 

δι ϑὺυς ὀπσνοῤῖες, τρᾷς 2ὲ ἠΐθεοι ϑα λεβϑομτ-ες . 

δίῶξαιφ εθελονοῖ ὑπσλντα. εἰμ ε ΧοΡατε 

ἐς Χορον᾽ ερ χεοϑαι τα. δ ἐμ α Φρεὶ σαντα μέμηλεμ - 
γ! 

ε ἐῷα το ϑετο Ἰαρ' θαλερὸν [« αὐλοον ἐξοψοιι ἥγαα Ξ᾿, 
“αὶ φίλω ὅζδλέσαγμτα υοί καὶ ἀμάδετο μύϑὼ 

ζσπεέτοι ἡ μιϊογὼψ φΦϑοψεωγέκος ὅ τατόυ δήον 

᾿ρχόν -αταίρτοι 2. μιῶες ἐφο-υλίαγουσιν ἃ "αλγίω 

υΤηλιὼ ᾿ἐνκυκλομ νυ δτορίν ἀραρ αν . ᾿ 

ζ ς φσσων ϑυμεὠεοσιῳ ἐκέκλάο. “τοὶ ἐπ ἰϑοντο ν᾽ 

διλλλὼ ἀρ τὸς ἁὕμαξαν ἐντοροχομ ἡμιιορμαίω 

υλεον ἡμιϊομονς 9: ψτσταίον, Φόύξα νϑ᾽ νυτπσασσωκ.- 

Κοον ρμῶδεκ. θαλαμοιο Φερευ ἐοϑ τα. φα 4φυὼ. 

Κὰ τὡμὰ κατέθακιν ἐνξέσγω ἐτ ἀτυΐψη - 

με τῊρ Ὗν ἐρκίστη ἐστ ῖθῳ μεγοφκε ̓ νωδὼ 

τ με μένον, οἷν δ“ 7α. τοῖθά «ἐν δ᾽ Οἱ διθομ ̓ χόνεν 

ασκῶ ἐμ αγάω, κούρα ὃν τ δήσα τὰ πσύψης - 

“.ωκεζλὲ Χρυσέν ἐμ Ἄκκνθω ὑ[ρι ρου ἔλαιον 

εἴως χυτιλώστω το σίω τρπους λόφον γιυαιξιν ̓ 
ἝΩ. λαβὲ μα κα. κι ὑψία. ξυχθλσ τς . 

μα αἴξ δ ̓λααψ.- "καψα χΑδ᾽ν "Ψν ἡμι Ἰογοιῖν . 

ἸΏ αμόϊον τα νομτο -Φε ρου δὲ ἐοϑτα. καὶ ὠω 



ὕκ. οἰαψ μα. τι [ ἐγεσὰ ἀμφισολοι κίον δγγαι . 

“122. ὅστε δὴ πόα μοὶ δ βόου ϑικαλεῖ ὑκ Ομ ΤῸ δ 

Εν5 ἤσῖτο. το λιωοὶ σαν ἐσίγα μοὶ τ οὰν δ᾽ νδὼρ 

Καλὸν! ὑπσεκρορεά μαλα-σδρ βυπσόωντοα, καίιβηραι 

ἐγνθ᾽αὐγήμίογους μὲν υπσεκ-πσροέλνσαν ἀπλψης . 

Κὰ ταςμεσόναντσοτα μου ““αρὰ Ὡλῖνμεμστ-α. . 

“-ρώγάρ α[ρωσὶν μελίνϑεα, τὰ ἀπσασσημης 

ἜΡΩν χῦσιὶν' ἐλομστοο, καὶ ἐσΦορεον μέλαν νδὼρ ὁ 

δον δὲν ̓βόϑροισι βοῦς, ̓ ερῖ δια. -προφέρονσται . 

αὐταὰρ ἔτ Ὄλώαντε, καΐβεραψτε ῥῦτα σαντα. . 

ἐξῴης πετασαψ Ῥ᾿Φρῆς θψαλος ὃ ̓ χὶ μιαίλιοτα, 

ἀρῶν αςτσστοὶ Χέρσου ἀ“υσοτολιώεσκε βαΐλαιοσα - 

“αν ε λοεοσα μεμα γε αὶ Χρι σα μεμα λίσσέλαίω, 

οι ζονον εὐ 49 πἸλογττο τα ροχθησὶν πσοττα μοῖο . 

εἰμι τα 2 κελίοιο μεέμον “τοβσηρ ἐμᾶς ἀυΎΝ - 

ἀὐαρ ἐπσᾷ σἱποονΤάρφϑεν δυμεϑαιοε καὶ ον 

σῷωρη “ται τὰρ ἐσταιζὸν α΄" σοκρηδιεμψα. ζα λοῦσαι μι 

“τοὶ Ὡλεμοωστκαία. Ἀδυκώλεμος Ἢρ ΧΌΟΓΡο μολ-σς - 

οἱκ Ὡέα ρτεεμεῖς ἡσὶ κα τουρεοςἰοχέσερα. 

Ἧ κατα “εν Ύ ον -σϑιμηκέον ἰδ ἐρν μαυθον 

στιζξεσομ μη καϊτροισὶ καὶ ὡκ (κε ἐλαι φοισὶ . 

“τη ιϑα μα γυμῷω κοῦροι Ὡιῖος αἰ ὙἹόχοιο 
ἀ Ὑρονομοοι “σαιφουσί, Ὑγέγηβε ὥλύτε Φῤένα. λισ-ὼ . 

“σ“ασαΐων ὮΝ νυ ϑηγε κα ρ᾿ε χάηξλὲ μιεσχτώσα.- 

δία ὃ᾿ αρὶ γνῶτε “λάζα καλὰ δέότεσσα σαι 

ως “Ὑαμφισολοισὶ ματεσρεσε “σα ρϑεέμος ἀῦμεδα- 

ὃν, ὅτε ΖΝ ἀρ ἐκελλε “σαὐλ᾽μ οἸ γι ΟΨὯᾺ εμεεοϑαι 

ζώξασλμίογους͵ “΄ήν "ξασαύτε εἰμια7α καλα. 

ἐγθ᾽ωνταν᾽ ψόνσε βεω. [λαυκ-σἱςς ἀθάμῃ ο 

ὡς ὈΏΆνοσενς Ἔροντο οἰδοιτάνώσσιδνα. κούριψ, 

Ἢ δι Φαιμγκκων αν2λιρῶμ “σολιῳ Κγλσαι το . 

σφαῖραν εἐὐσάτ ἐρρι γε μΕἰ ὺμφιτολον ξυνόλαα: ς 

ἀμφύσολον μὲν ἩΠΕΣΡΤν βαβθάν δ᾽ ἐμισσεσε δίμη 
αὐ ἢ ἐσσὶ μια ρὸν ανσαψν ὁ δ ἘΥΡΗΡῸ Ὡλῖος ἐσλιοξενς 

ἑξόμεεγος διῶ ὠραϑεν κατα. Φρίγα. καὶ κατα. ϑυμὸου . 

ὦ μοὶ ἐγὼ - “τέων ἄσσοε βροτῶν ἐς γαῖαν ἵκαάψω 

᾿ βδιγνθρίσσιτε καὶ ἐγρῖοι, σϑὲ Φϊκαιοι . 

με ̓Φιλοξεμοι καισφὶ νόος ἐστὶ θεονῶλις . 

ὠςίεμε κονραΐωμ αἀμιφηλνϑε βελνςῖ αὐτὰ 



ΣῊ 

ὑνμεφάων. "αἰ εΧουσορίων αὐ άγα. καρημά,, 

καὶ -σκγὰς “σα. μιν καὶ “σήσεα. “σοιμεμ τα - 

Ἦ ἐστον αυϑρώτστωμ μι] σ' χεδνον ἀυζλκεμττωμ : 

ἀλλεέγωμ ἀυττος “φρησόμωι δὲ Ἰῶωμαω ᾿ 

ζ ς ψ-υὧν θά μμομ ὑτσεκ δυσόρο 2 ἴος οΩΆνοσ ἄς «ἢ 

ἐκ. πτυκίμης ὥύνλης "τῆορθον κλάσε χέρι αΧχῳΝ 

Φυλλωμ, ὡς ρύσατο δὲ χροΐ μϑὲεα, Φωσὸς - 

ΡΗΩΝ τρεερ ὥστε αὐτο ορέδέτιροβος ἀλκὶ πσετροιϑὼς, 

ὅςτ᾽ ἐσνόμεγος καὶ ἀπ μεμος -ὧψ δὲ δ οασ Ε- 

Ὡλαἰεστται. τὐὐὼρ ὁ βουσὶ ματιρχεοι Ἦ οϊεοσῖν, 

ἥξ μετα γροτέρας ἐλάφους .κιλεέτοαι κε ς γαιγὴρ 

μύλων ως ἩΠΡΘΕΙ α- καὶ ἐς -αὐκῖμον Ὡλόμοου ελθήν, 

ὡ «2 υσ-εὑς ἰβαυυγὴν: εὐπσλοκ αὐ μοοισήῳ ἘΣΕΛᾺ ΘῸ 

ἀηρτςηαε Ὑνμμος ἼΓΡ ἐῶν - χράὼ γοὰρ Ἰκάψε - 

σμιβὸ' αλεος Ὡ Δ αὐἹᾶσὶ Φαγη κεκα κωρ μος ́Ἄξιν- 

ὟΝ ἐστ υ2έδν δὶς ὄνηε ἐσπίομας “ρον χούσας . 

οἰῶ αλκίμοον θυγατηρ μεῖνε « “τὴν Ὑεὰρ ἀβωμ 

ϑαρσος ἐνὶ Φρεσὶ θῆκε, καὶ ἐκ εος ΛΈ το γηωμ . 

στη α γ1α σ’ Χομιέμη «δὲ μιδμαριξεν οὩλνοσ ς, 

ἰὲ γοιωμ Αίοσοι τὸ λαιβὼν ἄξιώσστῶλα. κονρίω,͵ 

ιὰὲ ἀυτωςε ἐπσἐεοσιν ΡΕΒΡ ΤΟΣ ΘΣ μἀλιχίοισί 

Δίοσουτ «ἰ δεξαε -οολιμ »κ αἱ ελεα7α. Φλοὶν - 

ς ἄρα ΕΥ̓ Φρονεονπῇ Φιραξάξαό κι ρῶλῖον ναι 

κε ερυϑὼ ἐσ εεασν ἀ-ππσοσαδα. μήλιχίοισίι, 

μιὰ ὅι γοιῶςι. λαβόμτι ἜΔΩ πἰ στα Φρίνα. κουρν, 

«ὠντίνια. "-4λὶ Χίομ τι ὰ κα λεον Φφῖστο μενβον ̓ 

ΤΤ ουυοῦξεαισε θεω. θεὸς νντης, ιὲ βροτὸς ἐοσὶ 5 

᾿φρεεμτος θεὸς ξασὶ, τοοὶ ὀνραψὸν δζρων εχονσῖψ, 
ἀοτεμι ουισε εωγε Ὡῖος κούρη μεγάλοιο 

φῶλοςτε »μεγεϑόστε Φυννταγχῖσα. ἔσικω. 

2 λετιςεοσ: βροτοὼμ “τοὶ ἐυὶ χθονὶ μακετιονσῖ, 

τριςκαΐίκαρες σοΐγε “σα στὴρ καὶ “σοτῳι οι μάτηρ, 

“ρὶςμαίκαρεςιβ κα σίγγῆϊοι - μάλα πτον σφίσι ϑυμὸς 

αιὲν ἀν φροσιωκσῖν Ἰαιμίσται εἰμ ἐκ. οσ΄4ο, 

λόνοτοντῶμ τοίορδὲ βαΐλος Χοροὸν σοι χυδῦσιαν . 

ἱΚψνοςϑιῶ ἂν πσϑὶ κκρὶ μακαρταῖος ᾿εξοχομ δγων . 

ὃς κεσεέϑψοισί βρίσας, οι κομδνς αγάγαται, . 

ΕἸ γαίρσω αν σθα, ἼΖλον βροτὸν οῷϑα λιμοὶ σίν, 
57 συ», ( 23] 
ὅπτανοῦρα. ὅ τε γυμα ϊκα. σέβασ». ε χά ̓ ἀσοροωμτα. , 



λλὼ διυσ οτ-Τοῖου ὠπσόλλογος -« ρ- ζωμφ᾽. 

Φοίψινεος νέον ερῦος αν Χόμοεμον ἐμόμστο. 

ἀλϑου γὰρ κακήσε.- πολνς 2 λέμοι σλέζο λαὸς. 

σιὼ ὅδιορμ σ᾽ ΒΝ μελλεν ἐμοὶ κακα. κηῶλε ̓ ἐσεοϑοα 

ὡς 2 όύπτως καὶ κι ἐμοὶ διὼν ἐτ-έβατσεα. θυλεῶ 

2λὰν- ἐπσῷ ὕτσο “τοῖον ἀμηλυβεὺ ἐκ. δόρυ Ὑαης . 

ὡςσε γυναι ας αν μαυτεΤεθησαῖε, δι δια ταιγῶς 

γούγμωμ ἀ“}ἀοϑαι. χαλεσὺν 2 ἐμ εςέμθος ἱκανά ο 

χθιῴος εκ οσῶ Φυγον μαστοὶ υϑίροτσσα. “σομήτοον. 

Ἰρηῦς δέοι κυμα. Φὸρά ρου ψαυττ ϑυίλλαι 

ϑῆσον ἀταωγυτίης, νυν Ὡενθα δὲ καάῤῥαλε διαιλέων ὌΝ, 

ὀφείξσσσον ς ας ὼ τοηδιε “σαθωκακὸν.- “σὰρ δίω- 

“ττούστοϑ-: οὐνον ( πολλα-. βεοὶ τελεουσὶ τ αΐροιϑεν . 

ὧν ΠΝ ἀψαοσέλε οδρ Εε.- σὲ γὰρ κακ. α- “πολλαὶ. κογῆσαα 

ἐς ΡΟ ἱκόμενῃ " “τῶν ΡΣ αν ὅτίῖνα. δι ὃς 

αψθρώττων «ὁ ἱπτωϑιε “σολιμκα [αἱ αἰαν ε χούυσῖμ- 

«σαν Ὡλέμοι Ἀβήξογά ἐ ϑος δόμον βάκος ἀ με φῖθα λίοϑαι 

ἀτίσσου φλυμα ἀσφρων᾽ εχες ὀγθαιΩ ἰοῦσα: . 

σοἱ δ᾽ θεοὶ “πόσα, ὅοιεν, ὦ Οσαιῷρ ἐστὶ σσὶ μεεμοινοας ν 

αγὸ ράτι καὶ οἴκου καὶ ὅμιοφροσνμαῃ ο-σαίσέαν « 

εοϑιλὴψ.- μιν γὰρ “τον γε κρῴοσον καὶ ἀρῴον . 

κα οϑ'όμ οφρογέογτεε γοήμια σῆῖψι οἰκο, ἜΧΗ ΤΟῸΡ Ὁ 

ἀψὰρ ἐδὲ[ ων “σόλλα Ἄγεα. δυσιμιεψέεοσῖ . 

χάρματα. οὐ δδμενετικοὶ, κα λισαδὲτ ἐκλνου ἀστοὶ 

Ὕ᾽ ὃν δ᾽ συψωσίκαα Ἀδυκώλεμος ἃ νατϊον ἣν όνα. - 

ξῷν- ἐν ὅπ κακῶ ἐσταφρονὶ Φωστοὶ ᾿οικας . 

Φὰ ἐνς δ᾿ Τὸς νεμιά ὀλῥογ ὀλνμυσῖος αὐϑθραξο οἰσὴν 

ἐοϑ'λοις 2 κακοισὶν, ὕτσως εϑελεσν ε ἐκαΐχω 

Κώτπου σοἱ Τὰ δ᾽ εὀνλώκε- σὲ δὲ ἸΧΡΑ “«-λαάαμεν εμσσις ᾿ 

νῶ δε φ ἐμιΘπερίωτε πϑλιν καὶ γαῖ αν ἱκανάς- 

τῶ ἐοϑ-ῆστοος ΝᾺ. δυΐστεσι πτα ὄγον : 

ὧν ἐπσεοι κέστιω ταλασ ριον ἀμτιαίσα-7α. . 

ἀπὸ ϑιετοι ζ4ξω - ἐρέω Ὡλὅτοι ὄνομα. λαιὼν- 

Φακκ ἐσ ῥεῖν στ μόνεπσολιν καὶ γαίαψε χούσιψ ̓ 

Μμιὶ δ εΎΩω δ ϑυία τηρ μεαλιτοροςς αἌκὶ Ἰγόοιο - 

ποῦ Φ ἐκ. Φοαικων. ε εχ-αι κάρτοςτε δ ίντ-Ε: . 

“δαὶ. καὶ ἀμ Φισσολοισὴμ ἐπ λοκαίμοισὶ κιλάσει 

«τηστέμιοι πα ρει φιπσολοι πσοσε φά Ὑ6  ε φῶστοα ἰδοῦσαι 

ἨἘμάσσον τ να. δὺῪὺυσιμεμέωμ φα οϑ'᾽ ἐμμέμαι αὐδδρὼν ἢ 



ᾧῷ 

δῇς Αὐων 5» “ΟΝ ὟΣ ΜΕ 
δ κ εοϑόνστος ἀψηρλιξος βροτοος ὄνον γιψήϊαι, 

΄ ͵ ἢ Ἂ ! 

Ὁεκιν Φοικκὼν ανοιρὼμ ες [αἱ αν Ἵκησεαξ 
.“ Ι͵ ͵ Α ͵ ΡῚ ͵ "᾿ 

κιόντα. Φερὼν -μα-λα-Γορ Φίλοι αὐϑα μα τοοϊσ 9 
2 ͵ 3} ͵ , 2.» , 
οἱἴκεομι εν ασπσανόνϑεσολνκάνοω ἐγμὶ “τομήττὼ 
2] 2 ͵ “ ! “ ᾿ " ᾿ 

ἐσ χαΐῖοι - ονδετιςαμμὶ βροτος ἐστι σγεγα ὄνος . 
γε 7 ᾿: ͵ ͵ 2 ͵ ω 

αλλοδιετις  ύσημος αλώμ ἐμός ἐμβα 2. ἵκαψά- 
; κα Ν "ρ " Ν λλκο 4 ΡΝ 

“τον νὼ χρη κομ. εν -“τρος γὰρ Ὥ τος σιν ασπσαγες 

, ξάγοιτε “ἰωχοῖτε -Ὡ λοσις Ὡιολίγητε φίλητε . 

ἀλλα. δόταμφίςσολοι ξάμω βρώσιν τε “σόσιμτε - 

λουσατεῶν ἐν “σόϊα μιὼ σϑιισὶ σκέτας ες ἀμέλεοιϊο ᾿ 

ς ᾿ῷαϑ' - ΩΝ ἐπα 7ε καὶ αλληλοισὶ κιλάσαψν . 

καλοὶ “κι ρ ὈΏΑνοσὴ σαν ἐσσὶ σγ. “τσταςωςεκελόυσε 

νουωσίκαα. ϑυγατηρ ». εἴα Ἀμπτορος αλπκίμοοιο - 

“ὰρ ὥαρα. δι Φαίροξῖε χιττώγατε εἰμια τ εθηκαν . 

Ὡιῶκαν διε δι Χρυσεν ἐμ Ἀμκνϑὼω νΎΡρομ ελσιομ . 

᾿μμωγου ΟΝ αρα μὲν λονοϑ αι σόα μοῖο βοισ . 

.. ρα. τότα μφιπυόλοισὶ μίρανδια 2. ἴος ΟἿΆ νοσ ες . 

Ἄ μφίπτολοι αιϑ οντως ἀτσοπτροϑ θεν, ὀφρεγὼω αὐτὸς 

“«Ἄμωω ὡμιοιῖν α-ὐολονσόμαι- ἀμφιζέξλαλω 

Χρίσομιι. ᾿ [ὼρ δΉρον απσὸ Χροὸς ᾿εστῖν ἈΛΟΙΦΗ - 

ψταψῶουκαν εἴγε λοεοσολμεαι, ὡ δέομαι γὰρ 

Ὑππδν ΗΘ βι ἠξοῦύ ῥ θῖν ἄψταλοκ ἁ μοισι μιΘτελϑὼν . 

ε ᾿φαϑ'. αν ασσαν ἄυϑεν ἴο αμ.ἶψσον δὰ ἄρα. κου ρη- 

ἩΕ νὰ ὁ ἐκ οὔϊαλεον χρϑϑ. νἱζεττο οαϊοςζλνοσενς 

«Ἄμίω «-'κόιϊ γὼ" ἐδῶ καὶ δυρία «ἃ ΡΣ ΤΌΤΑΣΚΗΙ ὡμιους “ 

ἐκ. κεφαιληςῶ. Ἔσμα χεμαλοὸς Χύθον «νγέτοιο - 

εὐα ρ ΩΝ “αμῇ α- Ἄοξασαο καὶ λίσαλῴε . 

ἀμφὶ εξ 9' ἵεοσα 9 δ΄ δι “σόρε σα ρϑεγος ἀϑμας, 

“τὸν μι ἐν αθηγαῖν θήγκεεν 2  ἴος ἐκ γεία τ 

μάζογαι α΄τ' "4οἸδέάν. καὶ τρΉνηγομαδ καῦλϑὲ καρητος 

ϑυλὰξ ἐνὸς κόμας να κἐρϑ ἱνω αἀμϑά ὁ ὁμοίας - 

ὡς δ᾽ στετίς Χρυσὸν “ϑιχά αι ἀργυρω ἀὴρ 

ΓΝ ρὶς «ὸν ῷαιοος “λέδα καὶ σαλλὰ ς αβωΐν 

τ χννν παὐϊουν; χάριτα, δὲ Ἔργα. τελάῴ, 

ὡς ἄρα. “τοῦ καιτεχάνεμ χαρῖν Ἀιφαλη τέκοὼὶ ὥμοις 

4: ετ᾿ σάτα σαγάνϑε κιὼν ἐπὶ θηψα. βαλάο με, 

Καλλὲ κα χα ρίσι αἴλβων - θκψτοο ὃν δ  κονρΝ ἢ 

Ἄλνῥα. ΘΟ ΥΝ ἣν μιφισόλοις δξ,-υσλοκα μοισὶ μέταυδα. . 

Κ λυσεμοια μιφισσολοι λό. κώλεμοι ὀφρα τι φσω . 



Υ πσαγποων ἐκ το θεῶν δὶ ὀλνμσσον ἐχουσὶμ 

Φαιλκ ἐοσ ΟΝ α ψὰρ ἐσσι με σία ἀγατοιθεοισί . 

ἜΡΡΕΙ μὲν ἐνε Ὥλημιοι αἰκέλιος θα τ να . 

εν “Δὲ θεοισψ οι κ ἘΞ τοὶ ονραγὸν όψρινω᾽ ἐχονσὶν 

ΜΕ γὰρ ἐμοὶ “τοιος δὲ “τοσὶς κεκλημεμος δῇ 

ὦνθαϑιε ναόταων - γε δειξε ϑοοῖ ὁ φντ-ῦθιὶ μὶμνάμ 

δα. Ὡιότὰ μφίτσολοι ξήμνω (ρῶστντε “αὐσὶμτ-Ε. - 

ςεφα'. τὰ ὥ'αρα. “τς “πάλα. μὲν κλνον μῶν ἐπα  θομστοο 

ΘΟ ὅδαΗ: ὀδινοσ ΑΙ θεσαν ρῶσίψτε “τὐσίψτε.- 

τοὶ ὃ σῖϑε καὶ ἤοϑ πολυτίλας δέος: οὩλινοσεὺς 

ρα λέως - Ὡληρὸμ [ὰρ ἑοο α δὴ μευ ἀπαοςος Γ 

ἀνπτοὰρ νεωστί κιαία. Ἀδυκώλεμος δὴ, ἐμόνσεν . 

εμκαταρα. πῆνξα σα. στὶθά καλης στα πῆψης . 

Φῶξε ἐδ μιόγονς κρατιδώψν χας ἀρνῶν εοκ ἀυστὰ 
ὥστρωωεν “Χοδ υσικα. «ἡ σος τὰ τα. τ ἐκ τορόμα φε. 

ὄρσεο νυ 2 Ὰ ξένε “σολὶμ “ΝΣ ἐμ ὀῷρα σε “πσέμσξω ᾿ 

παρὺς: εἐμον “ρος ἌΝ μα ϑαίφρογος, Θὐυβαΐσε φημὶ 

“σαάμποων Φαιικὼν ἀϑησέμ. ἐν, Ὅσοι ἀρίκοι . 

δίηα. κοί Ὰ ὧδ᾽ τρρλ 4, δοκίής δεμοι ὅκ ἀσυϊμνοσ(ν 

ὉΦΡ ων μέψκζα [ρον εἾ ἴομεν γκαὰ ργαν ἡρόταιῃ 

“τόφρα. σω με Φυσολοισὶ μεϑ'ι μἰόνονε καὶ ὡδμαξαν 

ΚΚαρναλίμως: μὐολνάης - ἐγώ Ὡὐδδὸνὴ ἡγεμο, στῶ . 

ὡυστιὰρ ἐπὴν “σολῖος ἐσιβηομεν, ἣῳ πρὶ -ν ργος 

νυ ηλος . καλος δὲ λὶ μὼ ἐκιατοῦθε “σόλκπος 

ἈΕΤΩ͂Ν {σίθμιη- πες ὐδϑομ αμιφιέλίοσαι 

ἀρναστα, “στὰ σὴν [ὰρ ἐα σου ἐετὶν ἑκά σγω 

ὦνβα διετεσαγορα, καλὸν “ποσιδιεῖον ἑ -μφὶς 

δντοὶ σὶμ λα εοσὶ Ἰξός τα δλν το θμμερ τα . 

ὦγβα. δδε νμῶψ ὅσσλα βιελεα δαὶ αλεγουσὶ . 

“πάσμαῖα. καὶ απέρα;, καὶ ποξιωμουσψ ραιμὰ οἱ 

ΕΙ ὙπῈ Φοαϊίης ἐασὶ μι λλά (ίος ς ὃν ὃὲ Φα ρέττρη . 

ὅν ἱποὶ καὶ ἐρασμα, νεῶν καὶ μπες ἴδοις ̓ ἈΝ 

Ὡσην “ἰαλλόμεμοι πολίων “σϑόωσ! βαλαοσγαν ἤ 

στοῶν αλεήμνω Φημὸὶν ὰ δ' δυκία. μστιὶς οσσϊοσὼ 

“πω μ ἄκ . μαλαζν 4σὶμ τ φία λοι κατα. ὀλέδεον . 

[καιν «τοῖς ὥϑο  σισὶ κακώσοδος ἀρηδολήδαςξ 

τς ῶλε ναυστγκαία, σα καλόετε μίας --Ε 

ξέγος. σσον δεμοῖν ς ὥυρε-πσοσίεγν τοι ᾿Ἄγετισι τὰ . 
ἡπτίμασσον ““λαγχθεγζἪα. κομίοσαῖο ἃς α“σὸ ὑμὸς - 



ἀγδιρῶν τιυλεϑασσῶν, ἐσῳ σαίνεςι ἐγγνϑεν σιν, 

᾿μτες δι ὄψξαμίμα “ρα αν ς ϑεος Ἀλϑεμ 

ὅραγοῦ ἐψ κααρβας . “εξᾷ δεμῖν, “μιαῖα. σαντα. : 

βελυτηβον φωτὶ ἐπσοι Χομεέψη πόσον ὥυρεῳ 
φ 

δίηοϑευ ΣῊ γὰρ “ουςὸ ἐγαστῖμα θά κατα. ὥλημον 

Φωκμκας «“τ-οὶ μὶὶψν μνῶνται “σολέεξζτε κι ἐοϑ' λοὶ . 

ὡς ἐρέουσιῳ . ἐμ οὐ ὃ ἐκομάδιεα ταῦτα. γένοντο « 

κα Ὧν ὑδν μεμιεστὼ “τος “-οιανταΐγεβεζοι, 

ἡταεκητὶ φίλωμ πάρος κὰὼ μτρος ἐὐμττῶν 

ἀγδραϊσὶ μεσ γίσσαι͵ “αρίψγω με Φά δον γάμου ἐλϑάυ . 

ξένε συξεὡξεεμεθῳ ξων τος ᾿δῷρα: τχίαα,, 

“σομστῖς καὶ μόσοιο τυ χης Ἐπ ΝΟ ἡ παροςε ἐμιοῖο ̓ 

2ϑόμ. εν ἀγλαὸν ἀλσος αβθιωνκεῖ ἀγχὶ κιλ ἄνϑθον 

αὐ γρωψν «ἔκ δὲ κρίωκ να ἃ μφὶ διελάμωμ - 

ὦγϑα δὲ “σαΐὸς ἐμοῦ “-εμ. ἐψος, τ εϑαλία- τα ἌωΝ Ἵ 

“τολτον απ ττοπήόλιος ὅσ οὔΤε γέγωψε βοισας- 

ἴσϑω. καβθεφομιμος, μι μαι Χρογον φσόκεν ἡμιής 

ἃ πχυὸνδε ἐλϑομιν καὶ ἱκιώμεβα. δώματα. σατρὸς . 

οὶ ρ ἐσ ἡμέας λοσηποτὶ δώρεαταφὶ χϑαι, 

καὶ τοῦτε Φαιβκιὼμ ἐς ““σολιν εεμ 2 ἐρέεοϑιοας 

Ὡλὸμ α7α. ταρ ὀξέμιον μείαλησοο ρος αἈκίγοοιο . 

ῥέα ο δος ἀρίγψωτέα ἱ ἱ καὶ αν “σαῖς ἡγήσαιτο 

υνήσσιος ον μὲν γαρτι ἐοϊκ τα ποσὶ τετυκῖαι 

Ὡλώματα Φαηκὼν δῖος ὡλόμος ἀλκίρθοιο 

Ἥρος: αλλόσόταγσε ὀνλόμοοι κι ϑωσὶ καὶ “δὴ, 

ὥκα. μαΐλ᾽ ἐκ. εεξας ροῖο διελθέμιν, ἐφ ἀψὶ ἵκμας 

“απηερεμὼ - ἭΏΟΣ οτος ἐσεοχαρη ἐν ἐκ Εἰ “ὐΎΗ, 

ἡλαίκατα. πρωφῶσα λιπσοόρῷνρα. βαυμια ̓ὸ διίοϑοαι, 

Ελιονι Ἢ εκ λιεέμη ὁ ωοὶ δὲ δὶ εἰα τοσσοϑ-εν Ἁ 

᾿νϑα δὲ σαΐοςε ἐμίοῖο θρόγος “ποτικ εκ λυτται ἀ]ι. 

στῶ Ὁ γε οἰνοπυσοταύφ ἐφημιεψος αθάψαπος ὡς- 

στὸν παραμ φζαίμ εψος μάβος “ποτὶ γουνασὶ χέρας 

βαϊχλήρὴ ἡμετέρας “μα. ψόσιμον ἡμκὰρ Ἴϑναι 

Χάρων καρπαλίμως, ἀκα μαΐλα. “τιλόϑεμ ἐοσὶ « 

ἐκέντοοι κάμκγε φιλα Φρομενσεμὶ ἐνμώ, 

ἐλτσωρήτοι εὐότα ΦυΆϑεας τὶ δεν καὶ ἵχκ ἐοϑ'ας 

οἸγεςυ εν ἐν κιττμιμον καὶ σἰὼ ες “αῬίῶλα [αἴὰν Ν 

εἄρα. ῷωψήσας εασεν μασγι Φα-ήνῃ 

ἡμιόνους διῶ. ὥκα. λίπσοῦἼο -πόϊα μιοῖο ῥέεθρα. ε 

ΓΕῚ 



κ 

δ δϑ αν Ῥώχωψ. δ» ϑιὲ -ολίογομτοο δ εοσὶν Ὁ 

“2. μαλ κυιόχ όνεν, ὅπως ἀμ “τοΐα το πσες οἱ 

ἀμφὶς ολοι ΤΟΖᾺ νον ἄντε. νόω ιεσεβαλλεμ ἵμιάοϑλίιω 

αυσσγότκελιος - καὶ τοὶ κλυτὸν αλσος Ὡκομτο 

ρου ἀϑηψαικς - ᾿ϑα ρ΄ ἐφετο Ὡαϊος οζλνοσενς - 

ἀυτὶνκ ἐυφτῆρα το 2ιῖος κούρη "-εγαλοιῖο - 

λυθιμοοι αιγ1ο χοῖο Ὡλιος τέκος αρυτώμη . 

υὼ δινσέρμ ἐν ἄκουσον ἐπέ “σάρος ἐρδ ΟΝ Ν 

βϑυο μι ἐμάλῳ περ. ἐρρδιε κλυσοὸς ἐνμοσίγαιος . 

ζλόςμες Φαίικα.ς φΦίλομ ἐλθᾷν ̓ Ω ελεάμον - 

ς ᾿Ἴφα-τόν χόμομος . ον. ἐκλνυεσσαλλας Ἐεδίμιν - 

ὠος ὅσσ φώψοβ ἐμὰ μστοῖον - αὐϑλε το γάρ ρα. 

“σα βοκασί γνῇ οψ" οζδεσίφα φελῶς μεεψμέαιψεῳ 

ἀνψτοθεω ΟΩΝ νοσ Ηὶ “σαΐρος Ἠῳ [αἱὰν ἱκιοϑοι Ὁ. 

ὙΠΟΘΘΟῚΣ ΤῊ Ἡ ὁηρὸΥν ΡῬΑυ ΔΙᾺΑς 
αυσϊκαία. ἐς τὼ -σόλιν ἀφικμάτιαι: κιοὶ μι ἐτολῆου 

οϑυοσ εὺς ἐγ ἐἶ δυἡ  ρητίω “τὼ ἃ λκιγόουτοῦ Κα σίλεως 
[ωὠαϊκα.- καὶ μαρα. τὸ που “συθομεμης ὅσσσοθεμ “τυ 

ἐοϑίτα, ἐσ’ χα, ἰνώρϊσε γὰρ ὠτὼω, τὰ μλιμδεκῦῖ α υστοῶ 

καῖα. τὸν «λοι ἀππὸ τῆς ὠ[νγίας κεχρῆας τῶν Φῷω.- 

ἄκωμ γῆς δι γάται ε 

ΟΔΥΟΟΘΣΑΟ Ἡ ΟΜΠΉΡΟΥ ΑΨ ΔΈΑς 
"ταρὶδξ φρογίονοξαιυσῇ σχϑίης βα σίλπες - 

«ὅλ ὠνθοηρα “τοσσολυ-- 
".  Σ ΐ 

“΄λας 2: ος οὥλυοσ ὧς - 
͵ ᾿Ὶ ν 3) Π 

ἔζονρην ὯΣ “ροτὶασν Φερεν 

μεέγος “μεϊομοιῖμ - 
. οὐ ἢ ΣΕ ᾿ 

ἩΩΔ Οσ τε ΘῊ ὅν ταλος α[α-- 
΄’ δε, 

κλυτοα. Ὡὡὼωμαϑ' ἵκανεν, 

«στῆσον ἀρεν -τροϑυρκσν “κα 
, Ι ἅν ἢ Α 

στ γγήϊοι δεμῖν αμιῷις 

Ἰσανταθαγάποις ὡψαλίγ 

χκιῖοι, δὶ ̓Ῥαςσασσίωης 

ἡμιίομους “νου κοϑἥτατε ̓ σῷβον Ἄσω . 

᾿αὐὐηῶχες θαλαιμον ἐς ἕο Ἠϊε 2 αΐε θὲ δι σνρ᾽ 

Ὑροὺς αἀποτέραιν βαλαμηόλος δυρνμιεδονσα. - 



τιώσοτασήρηθῳ νέες ̓ ς ατὸμα μι Φιελιοσοι 

αἈκίμοω 2. αὐ] γέρα ς ἐϑελον ὄνμεκα σὰ δ 

Φαινκ εοσῖμ ἄψαοτε, ϑεον ὼς Ὥλκμος ἀκόνερν- 

Ἡ ΠΈΣΡΕ ὑεωσίκααν λουκώλεψομ ὧν μια ροισῖῳ . 

“μι τον ἀγνέκαε καὶ ἤσω ϑόραονε ἐγχοσ' μι . 

σι ἀ όπτο Ἄλψασενς ὦ ὡρτοο -σολὶμ μ» Ἢ μὲν ἀμφίων θήμη 

προλλίω 'μέρα. χόνεφιλα, Φροψεουσοϑυσπι, 

μιστος Φαιήκων μεία.8 νῶν ἀμστίθολήσα ς , 

ΚΚιρπτομ οι τιυξεσί, καὶ ἐξερίοιϑ᾽σττεῖς 4, : 

δ᾿ Ὅτε νης ἀρ ̓ἐμεελλε “σόλὶν διψοσεοϑαι ε ἐραγίω.: ὃ 

᾿εμϑα' δι ἂν “πεθόλησ:ε θεαὶ [λαυκ ὠτυ οὶ ἀθήμη δ 

“σαρθενεκν φκα. ψεμνι δ, καλσιῖν ε οὐστη ." 

σε ̓νε “τ ρόοϑεωοῦ . να γᾷρέσο 2 ῖος οὗνυον ὡς. 

ὦ π-έκος.-ὅκ ἀγμοι ὥλόμομ ἄψέρος ΝΎ σσιο 

αλκίμοον. ὁςτοῖς δὲ μια γϑρώτοισιν ἀψαονᾷ ̓ 

Κὰ ἄρε εΎω ξῴμοετα λατυφρίοες ἐυθαϊλίκανω 

“τ λόϑεν ἐξα αὐ ΐης [ωνς- “τῶ ἄσοῖμα. οἱ δια. 

ἀφβρώπηον «οἱ ἐσταμϑὲ “οσολιμ κα[αἱα ν᾿ εχουσὶ ἐρν 

Ὕ ον τε ππροσέφτατε βεο. [λαωκιὥσστις ἀθήμη - 

“τοὶ ̓[οὐρε εγώτοι ξῴμε -΄πασοὺ δόμον Ὁ ουμε κιλι ἄς 

ζλέξω. ευτῴεοι “σαβοςΐ ἀμύμομος γγνϑι υοιεί - 

ἂν; ̓1θὶ σΊΎΝ “τοοῖου ἐγώζε δον ἡ ἀγεμιογάνσω « ᾿ 

μᾺ 2ιτὴμ αυϑρώπσων προτὶ ὀόσεο “Ἀκαν ἐρέφν ες 

ΕἾ [ὰρξῴυους δ εμακ Ἰανβρώσσουςς ἀγέλζομτιοι - - 

ὅ2λα[ατσαζομ οι Φιλέονσ-, πἰαιιμλλοβης εἌβοι - 

νηυσὶ βοκσ! τοΐγε “σε σοιϑότος κι {φησ - 

λα τομα. μέγεκ τυ βόωσῖν, “σσφισὶ ἴνῆα κρογίων 

τὼν, γέες ὠκῴα͵ σά πῇερον πὲ μόμλεα. - 

ῷ ς ἀρα. Φωγψηήσταις ἡ ὝπσαἿο “σαλλα.ς ἃ θήγμη 

Καρυαλίμιως .Ὅο ευφτα μα Ἰχυῖω βαΐψεϑεοῖο - 

τον χά ρα Φοίνκες ϑαυστἌντοοὶ, σκ. ἐμομοα - 

ἐρ χόμεμομ κιαΤοὶ ἃ ον 2 τα. ΚΦ ΡΝΕ; σ [ἀρ ἀϑηρν 

ΤᾺΝ ἐυ-σλόκαιμεος 2 4υὰ βεὸς ἡ ἐρά. δι ἀχλωὼω 

ϑεαστεστίημ καϊεχόνε Φῖλα Φρογέονσε! θυμῶ . 

θαώμια ἐν ἘΔ Ἀλύα τ ξιῖς: λιμένας καὶ νκαις ἔἶσας- . 

ἀὐ]Ἱὼν ϑλρώωψμς ἀζγοροις καὶ τήχα. -ακρα. 

ὑψηλὰ σκολότσεοσὶν ἀρηρότα. θαῦμα ἰϑιεοϑαι . 

δ᾿ Ὅτ 2. βασίληος αἰακλυνστοαα. δώμα.9" ἰγζομ ΤΌ . 

“τοἱσὶ 2. ἐ μινθων ἄρχε θεα [λαυκιώσσις α θημὴ » 

ΕΕῚΪ 



ὄύστοος δίντοι ξῴμε “σα τδολόμος γμεκελά ἐς 

“σεῷρα δέμεν διιάς δοτοι διϊόῥιφεας βασίλκας 

“Δατω διααψυμίμψονς συ ἐσὼ κίε μηδλεσοὶ βυμῶ 

“τάρϑῳ . ϑαρσαλεος Γοὰρ ἀμὰὴρ ἐ “σασιν μάγων 

᾿ερίοισι τελεϑή 4 καιτοθεν ἀήοϑεν ἐλθοὶ . 

Δ ασσοιμαν μὲν “σρὸ ται κὶ Χῆσεαι ἐψ μεγάροισιν . 

α ρη τομῶν μοι. ἐστὶν ὐὐὠμυμοον ἐκ. δὲ “τοκήων 

“ον οὐοψ.. δίπτὸ πέκον αλκίγοον ρα σίλκα. - 

ναωσ-ίϑοομ μεὲν “πρῶτα. "“σοσᾳόλάων ὠγοσίχϑων 

γάναϊο αὰ “δϑιβοια, [μι κῶν δος ἀρίσν, 

τυ λοσα το ϑυτγα τρ κεία λτοροὲ ἄδρυμ δον δὲ Ξ 

οσοϑυδϑύμοιοῖ Ὑἱγαίμετοεοσὶ βαστλόνεν . 

αλλὸ μὲν ὡλεσελαὸν πρό ντο να τον .λτο αὐος 

σοηῶδε “σοσἠδαίὼμε ΟΥ̓ καὶ ἐγφεαῖτο “σα ϊῶλα. 

υαζσίβοον μιεγάιθυμον ὁς ἐν Φωνμξιυ ἀψασσεΐ Ὁ. 

ναυσ᾿ϑοοςὩΝ. ἡτεκε ῥηξιωοραί τὰ Ἀκίμοογτε - 

στὸν μὲν ακόνβομ ἐογτια. βαΐλ᾿ ἀργυρότοξος α“σολλὼν 

νυμιῷίον ἐ μιἐγοίύρω μίαν οἷμῳ παῖδα. λιπόντα. 

ἀρήτοαν -τὶωζκαλκίγοος πτοιήσαιτακουτον - 

[Καμὶν ἔμισως πος ἐστὶ Χϑουὶ τοί αὶ ὅδ, 

ὅσσαι νῶντε [ὠμὰ κι ες νπταγϑρα σι οἴκου ἐχονσῖψ, 

ὡς κάνη Οι καριὶ τοτίμ τε κι ἐπὴν 

ΓΝ Φίλων “σαδων͵ ἐκ τοῖον αλκίνοοιο 

καὶ λαώψ. διμεῖν δα. θεόν ες ̓ ἀσοροωμποις 

Ὁ ὃν χαῖω μιυϑοισὶν στο ο«( χησααμο, απὸὺ- 

ὃν μὶν γερτο ὐλθβο καὶ αὐ ΤᾺ ““ς232 ́ιίιίῴβα, ἐοϑλον, 

δσιτάν» Φρομέκσί κι οὰ ἄγϑραῖσι ὑκ εα- λυά- 

᾿ἀκεμτοοιῖ κάμκγε φίλα. Φρομενσεμὶ υμιῶ 

ἐλτσώρητοι ἐτσάτα. φίλους τὶ δοεήν αὐ ἵκιοϑαι 

οἱ κου ἐς ὁ ροῷου κιαὶ σιὼ ες “πα Ῥιζλα. [αἴὰν - 

ς ἄρα Φωγήσας ἀπέβη γλαωκώσσῖς ἀξίων 

“σομτορ συ ὙΩ ον. λίσσεδιε ον Χϑίμν ἐρατφυϊὼ . 

Ἱκετοῦνες μια-ραθῶγα. καὼ ὄψρναγυαν αϑίώμημ - 

Ζεὥλερε ἄϑιος “σὐκῖνον δόμου. αὐἹὼρ ΟΖ νον ἐς 

«Ἀκίῖγθον πρὸς ϑώμα τὶ ̓εκλνσοα. -«“σόλλα. Ὗ δι κῖρ ̓ 

ὡρμιαιψῆσα μεψω͵ τρὶν χαλκὸν ὀυϑὸν ἵκιίοϑοαι . 

ὥςτε γὰρ ἀελίου αὐγλν “σεέλεν κε : σελημης 

“μα καϑ ϑυ  βιφὲς μεγαλ'τορος αλπκιφνόοιο . 

Χχαλκεοὶ μὲ “τοὶ Χοι ἐρηρεϑια το ψϑα. καὶ υβα. 



Η 

ἐσμιν Χχὸμ εξ δον δὲ δὲ ϑρίγκος κναμοιῖο . 

χρύσᾳαι δὲβυ ρα, “παυκ μον δόμον ἐμττος εξ ρΎον 

ἀργνρεοι δὲ σαιϑμιοὶ ΚΠ χαλκεω ἐσασαψ ουδλῶ 

ἀρίνρεον Ὡξεῷντο δϑυρῖον, Χρυσν δὲ κορώμν ̓ 

χρύσάροι ὩΔεκαύτοῦϑε καὶ ̓ἀρίνρεοι κιωωες ἤσα "5 

ὄυς ἭΦαις; ος «τάυξεν ἴδ 1ὸ μεσ ̓σρασυϊδιεοσὶ . 

“λῶμα. φνυλαα;σεέλεεμαι μια λμππορος αλκίμοοια . 

αθαγνα“τονς οὐαςκιὰ ἀγήρως ἤμαῖα. «σαὐία. . 

ἐνῶιὲ θρόμοι δὶ “τροχὸν ἐρηρέδιαυτ᾽ ἐμβα- καὶ ψθα.. 

ἐσμεν χὸν εξ ὀνδοῖο Ὡλιαμσϑες, ἐμϑ εμὶ πεέτσλοι 

Ἀετῆ οἱ ἐνμμσοοι Θεθλμα γιὸ ̓ερία Ὑυσαχιμ ἃ 

ὄγθα. ὀοὲ Φαύηζων ΑΜ τοορες εΩᾺ. ρίοωψτοο, 

«σίμομτοες καὶ εὄλομτοες σκστα μὸμ γὰρ εἐχεσκον 9. 

Χρνθήοι Ὡ ἄρα, γκουροι ἐν μι τόων ἐπὶ ἱδωμ ὧν 

ἐσαισαψ. "αἰβομείγας δαῖδια ς μόρα. χϑοῖὶν ἐχομήτες, 

Φαίψμομστ-ες υυκστας κατα δώματα. δαισυμόρμεοσὶ ο 

πσεμττκ οὐ α- ὅδε ὁ 2 μιωσὶ καῖα. λώμα, [ἰ μα ίκεες - 

ταὶ ἀλλ «λέξρώονσι μινλας ἐπὶ μηλοόσσα. καρτον, 

««Ὡ οὶ σους 'νῷοωσι καὶ ποτα πρωφῶσ! ιῳ 

ἑμϑεεμαι, ὁίο το Φύλλα μακεδιψῆςο ὄχηγέροιϑ . 

καυβοσεωμι Ὡι οϑοψεωψν ἀπσολάοεῖ κα νΎρον ἐλαιον - 

“Τσασομ φαίκκες ὲὶ σα των ᾿δρίεςς αι ρῶν 

να θοίω εν: “σόμτοω, ἐλαυγνέμιεν, ὡς ϑῈ γωαῖχες 

ἵσγον στεχνῆσοσι ΣΡ ὶ [αἰρσφισι δὼ γεν αὐθήμη 

᾿ερία- τεσ ίπα οϑοα -υϑικαλλεα. κοὼ Φρέμα.ς ἐοϑλας β 

ἐκστοοϑον Ὡ υλῆς μέίας ὁρ χαῖος αΎὙ χιθυραίων 

“τἐτραΐγνος δι 2. ἐρκος ἐλήλα στο αμΦοποέρωβεν ἢ 

ὦγθα. "ὁ δὲεμόλρεα. μακραὶ “σἰφυκά “τ Ἀεβοόωμτοα. - 

δΎΧυαι καὶ βοιὰ καὶ μηλέαι [λα κα ρου - 

συκαῖστο λυκβαι κα ἐλωμοαιΤηλεθόωστοα - 

“σ΄ ἀν ὅπ καρσος ἀ-ολλυται ον ἐσ λέ 4 

χάήμα-τος . ὃν φὰς θεράυς ἐσ Πασῖος͵ να. πἰλλδους 

Φεφυρῖν σμήονυσα τὰ Φυή δα. Δ ἐσπσίο 4 - 

ΟὝ ΧΗ σοΎ Χῦη γηρασκ 4, μῆλον εσσὶ μἴλω . 

αὐτὰρ ἐπὶ παφυλκ ςα φυλὴ σύκου “᾿'εσὺὶ συκω . 

ὦνθα ὃὲ ὀισολύκα ρθε ων ἐρρίϑωτιαι - 

“τὴς 'στβον ἀλϑὺ βϑήλοσεϑοομ λόδυρῶ εἱ χώρω 

“τ ρσεῖ «-- μελίω “πέρας 2'΄ἀραήε,τρυγόωσιῳ . 

δγα.ς ϑερασσιονσὶ αΐροιθε οιίτομφακες ἐσὶν 
ἘΕΠΠῚ 



ΠΠΠ 
᾿ 

» 

ἀμβος ἀφιάσαι " ται υσοπϑκα ονσὶ ᾿ 

ὥγϑα. δὲ κοσιμηγαὶ “ρα σίαι “σαρὰὼ νῴατον ὀρὸν 

“σα ύϊοϊαι σεῷνασιμ ἐπσκίστα μὸν [α μόωσόι - 

ἐμ λὲ ὄνῶ περημαι . ἡμείψταγεὶ. κησσομ ἀσσαγῖα, 

σκίδιψαται, "Ὡ στερωϑεμ τσαυλης ὀνόνομ ἴησἹ 

ρος Ὡλόμομ λον Ὁ Ο δε υδράνογται "“σολῖτοαι - 

“τ Οἱ ̓ αρεμ αλπίμοοιο ϑεῶμ᾽ ἐσαψν αγλαα. Ὡλώρα, . 

ὦμϑα οὐ ς βμψτοοσσολυσλας 2 ἴος ὀΏννοσευς . 

αὐϊο ρ ἐσ ὁ. Ἢ τά γῖα ὁ εὦ ϑημστα. τὸ βυμώ, 

καρπταλίμως! νσὲρ ουδὸμ βησαῖο ὡιώμαῖος ἀ ἘΠῚ . 

ρΕ.: φν Φαιμκὼν κγμτορας δὲ μεῶλοψτας 

ατεμ οὐ ας«Ὡλεσαίεοσιψ ἐνσκοότσσω ἀργάφομτον ᾿ 

ἽὉ “συμαΐτω απεμδνεσκκου ἸΦΚΝ “ιγμησαιαῖο κοΐσοον - 

οὐ]ὰρ Ὁ βκ διαὶ δῶμα. “«σολυπιλαςῶιῖος ὁζν νον ὅς 

“σολλιω Μὲρ Ἔχωμ ἫΜ δι πϑυλέόσεν αϑιών, ᾿ 

οφρίκαν «ριον εκοὰ «Ἀκίψοουν βασϊλπα.» 

ὩΝ φίαζα ραιρηστς ταὶ γϑωυᾳ σ χήρας ὀδινοσ ας . 

»κ αὐ σγοόσεε ϑυιροοῖο “σαλιμ Χχν “-ο βεσφαῖος: ἀὴρ .. 

δίῶναγεω εγεμούϊο ὀόμοομ κατα. φῶτα ἴδλομτες - 

ϑαώμαζογβκοῤοοῤί τας Οδιελιστα μόνε ὀϑνοσενς " 

ἘΡυ ΤᾺ βν »γδι πε βμξηρορος Ὁ ἀψτίβεοιο, 

σόομτε-σοσψῳ σάτε γουωα ϑ'ϊκα γὼ “σολλα. μογῆσαις . 

“πτουςόνετοε ὀναζυμιόμα.ς «“ποοϊσίμτε θεοὶ οΆβία ὅλοι εμ 

Φωεμιμοαι κιαὶ -σειστψ ἐσ τρε [4Ἃ ψ' ἔκαςα. 

κΤημιατεν μιεγαροισὴμ γέρα «9'΄στι δῆμος δωκεν δ 

ὐὼρ ἐμοὶ πσομ-υἱὼ ὀπτιρώνετοε “αι ΐ κιοϑοι 

θαοσομ ἐσ 4 ΘΝ δηβ φίλων α΄“ σοσλκμαῖῆα. πα σιχὼ “Ὁ 

ες φπτὼν καῖα Ὁ ἐφ μο ἐσπσσ- Χαρὰ Ψ κογίκοὶ 

“σὠρ-υυρὶ - δίχα ρα. τα ϊτες ἀκίω ἐγεμοῦο στωσε - 

“1 εϑιὲ ὮΝ μίῷμεφρνσε Ὑέρωμ Ἥρως ἐχέμνος ν 

Ὃς δῊ φιλῶν ἀγδρὼν -ππρογψέαβος κα ἩεΨὕ,);, 

καὶ μιυϑοισὶ κέκκοο ο΄ ὩΔλαιαίτεςσσολλα.τε ἀδὼς- 

σφιν δξ φρονέων α Ὑορηστα7ο γι οἱ μιεττεφεσεμ . 

Ἀκῖν ον μεέμττοι τοδεκαλλίῖου ὀνδὲ ἐκ ῤ 

ξάμονλον χαμὰ ἀιοϑιαι ἐηγεσ: Χαΐρὰ ιν κοψίησιψ . 

δἰ δὲ ϑεέσομρμνβθου τσ] διεγμ ἐγοι ἰσχαψοωΐἼαι . 

ἕλλα γε ΘῈ ξένον θε ἐπὶ ϑρόμον ἀργυροήλον. 

φσορὶ ἀψαῖσας. συϑὲ κηρυκ εσὶ κιλ ἄνοσον 

οἶμον ἐσ κα ρήσσοι ἵμα. καὶ δὲ τορησικ βούμω 



ασήσομιν. ὅς Γκετοισίν ἀί μοι δοίοισεῖμ ὀπτταϑα . 

“Δ ὀβησον δὲ ῥάνω τακὶν δότω ̓ ψϑὸν ἐμ τῶν 

αὐτὰρ ἐσ “τόγα κουσίερὸν μεέμος αλκίμοοιο - 

χάρι ρος ἑλὼν οζὥδιυσῆα. ϑαίφρογα. “ποικίλομιτίω 

ὥρσι ἀσσ σ- χαρόφιν καὶ ἐπὶ βρόμον 4σε φαήγονυ - 

ον ἀνα σῆσας ἀιὙα “πηρορα. λαοδιαίμαντα. 

ὅς δι “ολπσίομίφε, μαΐλιςκα. δόμῳ Φιλεεσκιες 

χέρψιβαῶεα μφίπσολος “σροχόὼ ἐγσεχόνε Φέρονσα . 

Καλῃ Χρυσά κ᾽ ν-σερ αρίνρίοιο λέδμτος 

υἱ α οϑαι - “σαρὰ δὲ ξεσίω ἔτι αγνοσέβασεφαν . 

σὐττον λα οί τα μἰν “ταρέϑηκε Φερόναίδα . 

εἰ δα Τα. “σὐλλέτ 9 ϑέσα. χαρίζει ἐψη “πα ρεομπτῶψ 

ἀυσττιὶ ῥ᾽ ὁ τῦρε καὶ ἀεϑιὲ “σολυσλα «2 τος οζλνοσεὺς Ὁ 

αι. στε κῆρυκα. “σροσέφν μιψοςα ἈκΊμοοιο . 

“πουτούγοε »ριατοηρα. κβαοσαάμεμος μιεῖν νήμου 

“σασὶναγα. μεἊαρον μα. καὶ 2. τὶ τοβσϊκ βαύγω. 

σαγίσον. ἐν, Ὁ «9 κατικσῳ μαι δνοίο; σιν ον ἡ 

ς ῷασ“το ᾿ -σουπτόγοος Ὡλὲ μιελιῷρογα. οἶμον ἐκ ἴργα. 5 

νώμιισε ὥαρα “σασὶν “σα ρξαμ ἐμος Ὡ ἐπα ἐοσὶν Ὁ 

ωὰρ ἐπα ασήοοα με σαον ϑ' σου ̓ ϑελε θυμὸς» 

“τοισὶν ὥα Ἀκίμοος α γορβστοἿο καὶ μτεφυε - 

Κικ λυστο Φιακηγοων ἐγμορες πῶ ὲ μεδορσοες Ε 

φρο φ-οο͵Ἱάμε βυμὸς ἐμὲ στηθεοσ! κελόάᾳ - 

νὼ ἀν δωσαμεμοι καῖα.κηζσε οἱ κα ἰόντες . 

᾿μῶθεν Ὡλὲ γέρουττας ἐπὶ λεομα ς κα Ἄεσαμστοες 

ξάγουν ἐνὶ μείαροις ξάνίσομιεν, κδὲ ϑεοῖσ 

δέξομειν ἱερὰ καλώ.- ᾿υφτα διὲἑκὼ τ ϑὶ σομσσῖε 

μιυησομ. ε9:- ὡσ χόξήμος ἀψάυβθε “σόμον καὶ ἀνίης 

“σσομσσν νφὴμ. ξέρη Ἣν “σαπρίδα. [αἴαν Ἱκησοοα 

χοίρων καρπαλίμως, ἀκὰὼ μάλα “τ λόϑεν ἐοὶ - 
"Μη" ᾿ δέσει μιοσηγν ετε κακὸν κα -σημα. “παβκοὶ 

“αρίνγε “τον ἃς [πἰνςε τ Βημιέμοι, ̓ ὑθα 2 ἐυῴτα 

συφούζτω .δοσχα δι ἄισα. κατα κλώβεξϊ ε θαρῴᾷαι 

Ὑάμομέγω μήσατο Ἄίμω Ὁσπσεμῳ στίκε μι πτῊρ - 

ΖΑ εστις ἀϑαγαστων γε και τονραγοῦ ̓ φλίλονβ Εε 

δι οστοὶ Φατ2Ν ἐυῴτα θεοὶ “διμκηχαψοωνται . 

ΜΝ (ὰρ “τὸ “σαΐρος γε βεοὶ Φαίψομετται μαργάς - 

ἡμῖν, θα τρϑώμεν αἰ κλφτες ἑκαϊόμξας . 

Ὡιαινιωστοαιτε “σαραμ μι κα βημεμοι ᾿μϑα σὺ ἡμιῆς ς. 

ΒΕΙΠῚ 



φζχαρα-τ ῖς κι μοιῶος Ἰὼν ξν μῦλἥα δδύτας, 

πὶ κα]α κι ρυ τῆ ουσὴν ἐττᾷ σφισὴῳ ἔγγυϑεν ἐμὰν 

ὡςγν κυ κλωσ εέ]ε καὶ «ἀγρία. ῷνλα. [Πγάγπτων . 

ογνζδασσα μεβόμειμος ἜΡΟΡ: εν “πολυμαῖι ις ὀξδλένς : 

ἀλκίψο᾽ ὀλροστο τοι με ελεττω Φρεσὶν- «ὃν γὰρ ἰωγε 

ἀϑα νοΐ “τοοισὶν ἐοικα,, “τοὶ ὀνραψὸν ἄψριω ἐχουσῖψ͵ 

᾿Υ ὥϑιέμας δύδὲὲ φνώ͵ ἀλλα. ΕΣ βροτοοισὴμ . 

ὀνετινα ςυμ (ες Ἰσ;ε μάλισατοχεούϊας οἴζωω 

ανϑρώτσων . “τοοϊστκεν ἐν αλγεσὶψν ἰσωσαιμίω - 

κἀἡόνι καὶ “σλφογεγὼ κακαὶ. μιυθεσώμαν, 

Ὁ οσαγε ἊΝ ξν Ὡσσαῦύϊα. θεῶν Ἰοστοη τὶ μοΎπσα. . 

ἀλλεμ ἐκ δορσασαι ἐασαῖτεκπῶλόμεμουνπ τὴ . 

Ὑ γαίρτι ἰανγΡηε ε" ] ᾿ [αϊετέρὶ κυτέδον ὅσο 

Ετλθο. Ἡτεκελόνσεμ᾽ ο μγῖσ' αοϑοαας ἀψαΐγκν, 

2..οἱ μαλα, τέρομ. ἐβοψ γε αἱ ὡνὶ Φρεσὶ “σίυθος ε ἐχοῦΐ ΓΝ 

ὡς καὶ ἐγὼ “τ ἰυϑος καθ ἐχὼ Φρεσιὶῳ - ἐδὲμαλ αῴ 

ἐοϑέμεμαι κελίθται κι ἃ “σϊψέλμεεμ «ἐκ δεμεσσα ὕήων 
Ἄνϑαμά ὅσον ἔσσαιθον καὶ ἐμ λησα οϑ'οις ἀνώγά - 

ὡμ φεξλοσερω, ιοϑ-εδί μ. μοὶ Φαιψομ. ἐψηφι, 

ὡςκ μεστὸν ὀνυσζημον ἐρεῖς ἐπε βρη σ γε “σάστρης͵ 

καἰσσὸ -υολλὰ “σαθοότα. Ἰδιογταμε, γκαὶ λίπτοΣ οκὼν 

ΚΙ κοιν ἐροὰ δμώασςτε αι ἀνα ἐρεφὲς μέγα. ζλώμα.- - 

ς τΦα 8. - δίῶίκ ρα. “ταὐ7ες ἐυεον κΏ εκ Δ ὄνον 

σσεμσσεμεμοι “τὸν ξένον, σάκαῖα μοὶ ραψ ̓ φν- 

οὐῶρ ἔν ᾳ στήσαψτ' εὐ όνϑ σον πθελε θυμὸς, 

δειλὰς ἡκαλο 4ο07 ἐξ βὰν οι ουνδνε ἐμκκεσος - 

«ὐὐαὰ ρ ὁ ἐν μιεἐγαΐρω σελῴστοο διιοςοζλνοσά ς- 

“ἀρῶ δι Ὡριτοντε καὶ αλκίψοος ϑεοέῶλας 

ἱποϑίω αμμ Φιπυολοιζε εκοσεεου ὠμτεα. διττὸς. 

“τοισ 2 ἀρ ΤῊ λόνυκώλεμος Ἢ ΡΧετο μυϑωγ- 

᾿εγϑω γὰρ φέάροςτε χυτώγατε εἴμια τ δοῦσα. 

Καλὰ σ-α. ῥωτα-ιόξε. ὀϑὰ; αι φισόλοισὶ [ μωδιξὶ - 

ϑεαιξεῖν Φώγμῶον ἐσεα. τῶν δοεγττα. εἰα ϑνετα κυῶλα. - ' 

ζν ε.-: -«“τὸ Μμνσε -σρῶτοου ἐγὼν φρησο μιωμ ἐωστεν . 

τὶς “ὖϑεν ἧς ̓ἀγδρῶν. ““τίστοι “ται εἷμα τ' δωκε - 

υ δαῷκε ἐσσὶ ἱπσόμττον αλώμεμος φϑαίῶν ὑκ έοϑοι “ 
Ὑωΐιι ἀπσαμδόμ. ἐνὸς “ροσεῷν -“σολυμῆηι ὶς οῶυνοσ ἐνῷ “ 

-ερΐς αὐλάον βα σίλφα ὀμημεκίωςι ἀγοράσαι, 

ἕω ἍΝ πα ῴρμο; “τὐλλα. δόσαν ϑεοὶ ουρανὶ ὠψες - 



“του τολ τοὶ ἐρέω Ὁμ ἀγήρεαι κῶιὶ μίζγζαλλως 

ὠγντίη “τὶς νῆσος ἀπόπροθεν ἀναλὶκῴται.- 

ὦνϑα. μ- ἐν ἀσπλα μοος θυζαι παρ δολόεοσα. καλν ὼ 

ναι ἐνσλόκαμος ὀλάγη βεὸς . σδετίςξα συτΝ, 

μι σ[ξεσιὶ ὅστε θεῶν ἤζστε θνήτων ανϑρώπσωμν . 

δνγε ἐμὲ “τον διυσηψμομ ε ἐφεσῖον ᾿ίωγε διαιδεὼν 

δῖον ἐπ {μοι μία. θοίωω ἀ ρΡΎΝΜ ΤΟΙ καυμὼ 

Φεὰς Ασα ςξεκέασε μέστω ἐμὶ οἱμοσσὶ πτόμοω 

ἐνϑθαλλοι ΞΔ πάγτες ατῷ εφβιθου ἐοϑ'λοὶ ταῦ ροὶ . 

«αι ρ ἐγώφουϊν: τὰ ΐ ὡς ἑλὼν νεὸς αἈ Φιελίασ ες 

ἐὐγήμα.ρ Φῥομίω -Ὡλεκαΐτα δέμε υνκ τ: ἰ μελαίνῃ 

ϑησον ἐς ὠγντγίημ “σέλασαν ϑεοὶ ὦγυϑα. καλυὼ 

ναι ἐν- τ λοόκα μος δάμη θεὸς ̓ ἡμελαβοῦσα, 

ἐν ϑιυκίως φίλφτε, κα ἐτ εφιεν, ΝΥ φασι Ε. 

θησν ἀξβαν αἼου καὶ ὐῤθν μαῖα σάμτα, 

ὁλν ἐμὸν σσοτε θνμὸγε εὐὶ στ ϑεοσ τ ἐσ ήϑεν- 

ὥυβα. δὴ πα ες μέψον ̓ εμι ποτε, ἐΐμε α7α. 2ιὼᾳ 

ακ ρυσι ; δι δ ἐσικον, τά μοι ἄμβροτα ὁνῶκε καλν- ὠ 

δ πε ΔΚ ΟὙ διδομλίοι ε γυϊπυλόμ μον “τὸς ἄλϑθε. ̓ 

Κὰ τοτεζλημεκελώσεμ ἐποτιρύμουσα μεεοϑ'αι 

ζωὸς να γγελίης ἰξ καὶ νόος “τρα σα. αὐτοῖς - 

“τὲμ σεὩλ ευἰσι χε ίης “σολυὸδεσμου πολλαὶς Ὡς εὐίῶχ ἐ 

στον καὶ μέθυ ἥδου κιαὰ ἀμόροττα εἰμι α7α ἡ ἐοστεὰ . 

Ὀὔρον Ὡλἐππροίνκεμ ἀπσλμοματελια ρόμ- τ  - . 

ἱτῆ ὶ καιϑεκα. μὲν “σλέον Ἂμ ια7α. πϑαξ νάνᾳ ράων 

ὀκτῶ καιδεκα τα Ὡιὐἐφαίνας ο εν: σκιοεψττα. . 

σιης Ἧ μίζέρας, γηϑησε δΈΣοοΙ Φίλον ἡτορ . 

ϑιυσμόρω. πῶ ρ᾽ ἐμ ελλον ἀὶ ξυωέεοϑ'αι οἰόνι 

“πολλὰ τῆνμοι ἐπῶρσε ““ποσήδιαωγε ἐμοσί χϑωμ - 

σμοι ἐΦορμίσας ἀψνέμονς κατεολησε νον Ὁ τν μ μρς 

ὼ Ρῖψεν “αἐθαύλαοσαν ἀθέσφατον ὁνδετι κυλεαν 

Ἄα: ἐσσὶ ἰ σχεδίας αϑμα πεμα χομτα. Φερεοϑσι, . 

τῷ ἊΝ ἔν φτα θύελλα. Ωαἰιοσκεδασὸ ὠὰ; ἐγοτε 

νηχόρεεμος “τοῦδε λαϊτιμα. Θέτι αγόν, οφραΐμε [αν 

Ὑμ τέρα ἐπσέλααγε Φεέρωψν ἀγεμ. ὅς τεκαὶ νδὼρ- 

ὄγϑα. κεκζεκ βαίγογτα. Οιάσα το κι ἐεσὶ Χέρσον 

“σσέτρας “τρος με λησὶ βαλὼν αἱ «τῦσσειὶ χώρω 

ὃν ἀνα χαογάρεεμος μῆχὸν παρὰ λὶψν ᾿ἐως ἐπ λϑ ον 

ἐς “ποταμὸν “ΤᾺ δΉμοοΙ ἐφσα7ο Χώρος αρίσος 



------- 

λέος πέράων, καὶ υϊσκεσας ἣν ἀγέμοοιο . 

ἐκ ὃ. ἐπσεσον ἐν νγδεων ΠΝ ἀμύροσίκψι ὑνᾷ 

ἤλυϑ'. εγώδνς ἀ-ττὰν ἀυθε δ: Οσεος σόα μοῖο 

ἐκβαςεν ϑαεγοισί τ ρα βού ἀμφὶ ἰδὲ φύλλα 

᾿ἡφυσαίμημ «γον ὁ δέθεος κατασσήρογα. χόνεῳ- 

ἴενθα, μὲμ ὧν φνυλλοισί φίλον τετίημ ἐμὸς ἡστορ, 

ὅνδον “σαυνυχίος καὶ ἐλ καὶ “πε ἐσὸν Ἰἤμκαρ- 

“αύσσρότκελιος κεσιμιεγλνχκνς ἀῦγος ἀνῆκεν. 

αμ φισολονςζλεσι θινὶ στῆς ἐνόησα. βυία ἢ ος 

“παιζούσας. «ΩΝ αὕτη εηΨ ἀκὰα. βεοισιμ - 

στὰ ἱκισττάυσ-- λέν ον ΘΗ ϑοημεαν τος Ἡμθροτιενε εὐ λεῦν 

ὡξόνκαν εἌσσοιο νεώστεϊον ἀντιάσα|α 

ερξ ξεμεμαι. - αι ἱτᾶρτοι νεῶστ- ο; ἀφρα ϑιἐονσῖψ - 5 

“ἡμιοὶ σί στον εὐ ωσε εν ἁ΄λὶς ΚΏΝ αἰϑοτσα οἰψοψ, 

καὶ λοῦσεν γυόϊα μιῶ καί μοι τα δνε εἰμι τ ὭὩΔωκεν ὼ 

τανσα τοι ΩΣ χυυμ μος δι αἌηβάην κατέλεξα. . 

τῆς ὑγαναἀυτ᾿αλκίγοος ἀπ μάνεο Φώγησέψτε . 
φ“ 5» 

ξῴνη ΗἩπτοὶ μὲν στον τογίναισῖμ ον ϑπκεμόνστεν 

ταὶς ἐμεκ, ὄγεκ ἀσουτί μ((- «με πξδλθιδι γυναιξὶ 

γεν ἐξ ἡμιτιβον- συζλαρα. τρρώδημ ἵκετ όνσας. 

ἾὟτν απσαμῴήβομ ἐμός “προσέφη “σολυμητις οῶλνογευς 
ς 3 3 4 ΄, ͵ 

ηρῶς- μᾶμοοι “τ-ουμεκ α λευλίοψα. νάῴκεε κουρὼω - 
ἣ ἐν “ 

Ν᾽ μὲν γαίρεεκελόσε συ ἀμφιυδλοισιν' ἐσεοϑαι - 
ΕἾ ᾽) 2 2: ͵ 2 ͵ " 

αὐλλεγὼ ονκ. εθέλου 2. σα ς αἷστχιωομιεμος το 
Π λ " ’ "» 

μῆς καὶ ὙΠ ὃν μος επτὶσχο υσαι το Ἰ2λόμτο , 

2. ὐσζιλοι γάρτ' {με εν ἐσ ; χϑορὶ ΦνᾺ ̓ αγθρώπσων . 

Ὗονδν᾽ ̓ὠπαλκίγοος ασαμάβίσο Φωώψησέψτε : 

ἐᾷν, ὅ μοι “τοῖον του ἐν: Σ σγλθεοσ} φίλου κὰρ 

μα βιαίως γεε Χολωοβιριο ἀμάγωξι αἰσὶμια “σαψῖα. Ὲ 

αἱ γὰρ ζώτε “ἀπῇ καὶ ἀ θμμαίη χὰ ἀ“πολλον Ἑ 

“τοῖος ἐὼν δϊος ξοσὶ “τατε Φρογεὼν ἐτεγώττ, 

“σαϊῶλα πέμιὼ ἐχέμεν, "καὶ ἐμὸς γαμβρὸς κα λεεοϑαι 

θὲ μέψμων «οἱ Ἰκογῶν ἐ ἔγω καὶ κπλματα 2 οίω . 

ὶ ᾿φκεβελουῖ ε μίψοις, «εκ οὔϊα. Ὡιισσπτις ἐρύξᾷ 

Φαικων ΚΚΝΩΑ ὄνσω φῦλοψ ΩΣ σαι’ Ὑέμοι το . 

“σομ“σίωδλ ἐς “ΤΟ ἐγὼ τικμάρομα, σφράν 42 λῆς 

αὐρίομ ἐς τημοςῶλε “ὦ μὲμ εϑιμημέμος ζζνω 

λέξεσι . δι δ᾽ ἐλόωσι γαλώμην ὀῷραψ Ἵκναι 

“σαρίϑα. σὼ κοὼὶ δῶμα. καὶ ̓πτον-τι φίλομ ἐσὶν - 



υδκὰ μάλα -“σολλὸν φςα τέρω ἐὸν δ᾽ βοίας . 
“τσὴ ποιλοστάστω Φά σ' ἐμ μαι δὶ μῖν ̓ Ἰδοῦο 

λαὼν ἡ Γέρων, οστῖῆε ξαγβον βαϑαρκαγθω 

μου ἐπ οΥ τόμ ἐμοῦ τὴτν φμ γαληῖον ον ̓ 

Κὰ μὲν δὶ ἐψϑ'πλθομ καὶ ἃ αὐτοῦ καμοΐτοοιο “τιλεοσαν 

ἦμμαῖι ποῦ 7 καὶ ἀσσήία γον οἱκ «Ὡὐο-σίοσω - 

ἀδιμο «2 φωστος ὠψὶ Φρεσὶν ὅσσον ἀρίογοι 

νπὲς ἐμ. οὶ κα σὰ γιοῦροι ἀγα ρρι τέῳ δλα. “ηδὼ - 

ῳ ς ῷα “το ̓ γηϑεσεν δὲ -σολυτιλα ς Ὡιῖος ὁ νοσ δ ς . 

όυξαμ εἰοςζ ρα. ᾧτε ἐσοςτ᾿ ἐφα τ ἐκ τομόμαϑε . 

Φ΄ δ, σα τὸ αϑόσα. κων σιελόστισάεν ἀστσαγῖα. 

αὐοριφδὸς - «“ττον μεέγγεν ἐσσὶ ; Φάδω ἐβὸν ἄρουραν 

ἐεσθεοι τοῦ κλέος ἄς. "ἐγὼ Σ δὲκε “σαί ἱκοίμιω . 

ᾧ «ὁ μὲν ““οιαντα προς ἀλλήλους α Ὑόράνον - 

Εικλετοζχαρατηλά κώλεμος μὶ Φισσολοισὴῳ 

ἐμ γ᾽ νσαβονσι ϑεμειεμαι κῖὰ βήγεα καλὰ. 

πσορῷνρε ἐμ βαλέν, πορίσαι τες τσ ῦῦϑε τάσσητας, 

Χλαίγα ςτέψθεμ, τὐδα ὅλας καϑ'υτ ϑθεν' ἐσαοϑαι- 

ἀὐἸὩΝ σαν ἔκ. μεγάροιο Ὡὥλιαος μοταὰ χϑοὶμ ἔχουσαι. 

αὐαὰρ ἐπ ῴ σπορεσαινν “αὐνκῖνου λε χοςεγκον ἐονσαι, 

ὠσττρώνον ὀζλυσπα, πο αρίοτα μεέμαι ἐσσεεασ Ψ - 

ρσο κεων ὦ ξένε -“σεποίμται ὄδέτοι ἄμε - 

ᾧ «φωὼν. “τοὐξχα ἀστακὸν ἔστ α “τ-Ὸ κοιρεηϑέμαι- 

ὡς ὃ μὲν ὦγμϑα καθά ϑδιεσολυτιλας ὅτος ΟΖΆ νον ὡς 

στορητοῖ ςἐν Ἀεέχέεοσιμ ὑπσαιθουσα ἐροοντστω - 

αλκίμοος ϑ'αρα. λεκῖο “υχῶ ὡλόμον Ὁ ξηλοῖο . 

-ὰρ δὲίωνῃ Δ ασοιψα. λέχος “σόρσυωε καὶ δνὼ - 

ὙΠΟΘΟΟῚΌ ΤῊ 6 ΟΜΝΉΓΡΟΥ ῬΑ ΔΙΔΑς 
κκλησία. γἱνεταἰΤμφοιαι κιὼν “δὶ πον ξεμὸν καὶ 

ναὺς κα ϑελκόγα “ρὸς ἐκ σον στοῦ οδνοσέως 

Κὰ: ἑστώγτισι αιρα. τῶ αλκιμόωτῶμ Φολμγιὼν δι πρίσοι 

Κὰὼ μα άταῦτα. δίσκωαί ὠψίζογται Φα ακες κα οδυ 

ὁσενς - καὶ δδιμοθιόκοςα δα “ρῶτα Αὐτὰ σσδὶ τὼ 

μοι χῴαν ἀρες καὶ ἀ Φροδέτης . ὐφτατὰ δι τῷ 4 

σ α Ὑωζην σον ϑονρέον Ἱ ἱπσσου, κι αὰ τον υοϑνογέως κλαομ 

στος “-σωϑαγακατις καὶ πόθεν Ἄν . 



ΟΔυοοοιᾶς ὁΘ ΟΜΠΉΡΟΥ ΛΑ ΔΣΑ͂(Ὸ 
θητα. Ὡαθλοις ῷαιηκες ὀϑίνοσῖος “τ άρηϑεν . 

μος Ὡξλρίγεγέα φαΐψη δοῦν ο 

ὥιάκιτνλος πὼς - 

ῳ ὡρεντῶρ εξ ὄδ γῆς ἵξογν μεέμος 

αἈκίμοοιο . 

ανῶζαρα διογενὴς ὦρτο -ο 

Αίπσορβος οὗννοσ ἄς - 

“τοῖσὴν 2 γεμορόν ἵερον με 

νος αἌκιμοοιο - 

ᾧαιβκων αἷς ὁρὴν Φ σφι πα 

ρα. νηνστὶ τοοτυκῖο. 

ἐλϑομτεες 2. κα βίζομ ἐσσὶ ξεσοι σὶ λίθοισιὶ 

-υλησίον «ὥ αγνα ον μκῆώχοροσαλλα ς ἀθήμη 

φϑοομέμη κηρυκὶ διαῖφρον ος αἈκίμοοιο - 

νόστον οδινοσαῖ δες αἌΗ τ ορὶ ξεν τοωσα. . 

Κά ρα ἑκα σω Φωστοὶ “σαρισα λεέμη ῷα στο μινϑον . 

“κιῴπατγξρε Φαιδκὼν ἡγατορες ΜΩΔ μέϑιομοες - 

'ἀς- ἀρδηδα ἵεμας οφρα ξήνοιο “συϑκοϑοΕ. 

ὃς ἕεον ἀαλκίμοοιο δα ἱφρομος' ἱκίο δὶ δῶμα. 

“ομτοου “υϊυλαγχθής, δέμας: ἀβαγάτοισῖν ὅμοῖος . 

ζ ς ᾿ἀπουσώσρωωε μεέμος καὶ βυμὸμ ἐκ αἰφον - 

καρπαλίμως 2. ἐμ ληῖ 9 βρόϊω οὕ ἀτοραιτε καὶ “δρα 

ἀτρομέμωψ- «πολλοὶ [ωρ ἐϑηησ αὐ 51-Ὁ ἸΏλομστεες ὁργ 

μον λα β δα ϑαίφρογα., στῶ Ὡὰρ ἀϑῆμη 

θεασεσίω κατε χάνε Χχαριν κεφαλᾷ “τ καὶ ὦ μοις. 

Καμὶψν "ακρότιβον καὶ “σασογονα. βήγεεμ Τὰ ΒΥ 5 

ὥσπεεν Φιυικκεοσι Φίλος “σαν τεοσι γέψοι το 

δάνος ται ϑοιοςῖε καὶ ἐκ τ ελέστήεν αεβλους 

ὩἸολλοόνς «ὦν Φαίκκες ἐυφρισαντοῦίνοσῆος - 

αὐἹὰρ σα ρῇ ερθεμ δμενγερέες «τεγέμομσττο ᾿ 

“τοῖσι Ὡ᾽ αλκίψμοος δύμσθμ κα μα φ- Ε. 

[κέκλντε Φαιβκων ἄγντορες ΝΏδε ἐμ δνομτες, 

ὈΦρ ἤππὰ Σ θυμός «Ἱ ὶ φηβεοσ! κελά 4 

ξᾷμος Ὁ όουκ ΟὩΝ ὧς τὶς αλώμεμος κα: ἐμὸν δῶ 

πέττρος ΟἸμωμ, Ἢ ἐσασ βίων ἀμϑρώτστωμ . 

“σομ-τὼ ὁ. οτρυᾳ κοὰ Αιασσοα ἐμ δον μαι ̓ 
« ὴ ὧν ε ᾿ ͵ ) ΄, ᾿ 
"με ὡς τούῦσαρος -ὉῬ ε οτρωμώλεεβα. -ομ. ἰὼ . 



ΠΕΣ γὰρ ὀνδι οτος δηος σςτίοκεμα,. διώρια 9' τκ σι . 

ὧν βαῷνοδυρόμεμος δηρὸν μεμά εἴμνεκα πσομόσες- 

ἀλλα γε ὑμα μέλαιγαν ἐρυσομεεν ἧς αλαζλίαμ 

“σρωτοολοομ -κόνρὼ δὲῶλνω καὶ ποεμττακ γα, 

"ερἰναίοϑωμ καΊῖα. δημον ὅσοι “ταΐρος ̓ φσὶν ἀρίοοι 5 

λισαμεμοι ἀν “ταύΐϊες ἐπὶ κλνῖσιν ἐρέ μια. 

᾿κβητωϊὰρ εἐυτέτα. ϑοὼω αὐ Λεζυωεστοε 2 α Ἰστια. ὁ 

ἡμιτι βογο  ελθόμτες «ἐ[ὠϑ δῷ πὰ σὶ πταρέξω 
Κουροισι μεμπαυτευϊτίλλομοι- εὐαὰρ δι ὄνοι 

σ“κυπῆον χοι βασίλπες ἐμ. “ρος ὡιώμοϊτα. καλαὶ. 

Ἐρχεϑόφρα- ξάγον ὠνὶ μιεγαροις φιλεωμιν, 

μὴ δετις αρράοϑτω «κα λέσταοϑεδὲ ϑέον ἀοιδὸν 

Φλνμοδόκομ “τῷ γὰρ ρα ϑεος “αϑιόνωκεμ ἀαοιδὼω 

στ-ε ρτν εσαϑυμοος ἐσδριωωμσιῳ α φο.ν . 

ἦ ς« ἄρα φΦωγήσαις ἡγήσατο - “τ αὐ μ΄ ἐστον το 

σκατῆου χοὶ «κῆρυξ δὲμαηώχετο βζου ἀοιδὸν Ὁ 

[Κοῦρο; δὲ κρίθεμιτοε ϑνω καὶ πρεμτοικοῦζα 

βιτην ὡς κι σέ ϑιμαιλος αὐυγέτοιο κι 

εὐὰὼρ ἐσ ρεσ μκα. και τήλνθον Νδὲ βαλαισαν, 

νῆα. μὲν δίγε μελωμαν αλος βενϑοςϑε ἐρυσαν . 

ἐνῶ ὶςομστεστείθεμτο καὶ ἔσία, μηὶ μεελαιψμη - 

ἡρτια νῖ οζλεράσμα. τροσοῖς ἐν Ὡιερμια-τίνοισι 

“στα ῖα. κατα. μοῖραψ- ανα οι ίσία κά κα πότασαν. 

υξονϑῖν ἐοστεΐω τωγ ὡρμίσαψ΄ αὐ ρ᾽ εἐυῴτα, 

βαψὲ Ρ Ἴμεεν αλλ κίγθοιο δλαϊφρομος ες μία. Ὡιῶμα.- 

“υλημτοῦλ «. Ῥαιβουσοώτει καὶ ἐρκεα κιοὼὶ 2. όμοοι ἃ μὸς ρῶν 

αἰρομέψων - “σολλοίῶας ἀρ σαν νέοι δὲ πραλαιοὶ 

“τοὶ σιν. αλκίμοος δινοκαιδιεέκα. μαλ᾿Ὶ ἐράνσεμ - 

μα ψιθ ως μὰ εἰς συας- ϑιυοῦν ἀλιίποῦλας βοῦς. 

“τους ὃ᾽ ἐρον, ἀμ φιϑ' σον τετυκ οὔῖόο ὁτεδαι τερατέρων δ 

ἱΚμρυξ δ᾽ ἐγΎνθεμ Ἄλβθεν αἰωμε ἐρίηρον ἀοιζδλορ. 

“τὸν αι "ονσεφίλησε 2 ἴδιον διαίαθομτε κακομτε 

οφϑαλμὧψ θὰ ἀμῆσε, λον δ᾽ κδιάαψ οι δὼ. 

“στῶ δα αρα. “σομτομοος ϑηκε ϑρόγον αργνρόνλου ᾽ 

μιἰοσὼ διακτουμιομωμ “ρος κίομα. μακρϑὺ ἐρέσας . 

Κα δϑν "Ξ πἰᾷασα λόφιν κρεκασεφορμῖγία. λιγέαν 

οὐὔον Ὁ ὑπὲρ κεφαίλας καὶ ἐσεφραϑὲ χῦσην ἐλέοϑ ας 

κηρυῷ - ““πὐρῶλ᾿ τ θά κανεον καλωτέβαυσε ζαψν » 

“πἀρδέρλέναςς οιο τὶν ὁσπτοεῖνμος ανώγοι - 



κ“ δε - ᾿ : », 

δἰ Ὡύεσσονῴα 9' «το μια πσροκ 4μ εμα. χέρας Ἰλλομ ὁ 
ν “ , 3) ν 3! 

ἀυστιι. ρ ἐσσί το ὁσῖος καὶ ἐδτνος εξ ἐρον ἐγ΄Τ - 
«»} » ᾿ - ἧς ! 2 Ὁ 

μοῦσαρ οι δου αψήκεν αεἰδιέμεμαι κλεα. αγϑδιρὼμ . 
Ε “- γγ,} : ᾧΖ ἐ τς ον ι εἰ 

οἱξεὴς «“τῆς “τ όταρα, κλέος ουραᾶμομ όζρω ἵκανε. 

Ι υάέκος οϑινοσῆος καὶ -σηλήδιεω αἰ χιλῆος . 
ς - » τ 055 ͵7 

ὡς “σοστος δ)ηρίσα ντ θεῶν ὠγδιαιτοὶ θα λῴη - 
3 ’ 2 " τἊ »! ΕΣ] Ν ψδ, δΆΆ, [- ͵ 
ἐκ ττα-ὝΛοια ἐπ ἜΕΟΣῚΨ - αγναξ “Δανὸ ρων αἰαμιέμιγὼν 

- 21 9 υ - “ 

χοαύρενόω͵ τα ριοοι α χακὼν ΖΔηριοωμτο - 

ὡς [ἀρ δι Χρέήων μιυϑησαῖζο Φοὶ ὅος ἀ-πσολλων 
. Ὁ 2 - δ, ὁϊ 7» ᾿ 

σσυβοι ἐν κίαιθεν - 95 ν-σέρύν λαῖψον ουδὸν δυο 
ἥν τ , ᾿ τ 4 

Χρησόμεμος «τότες ἀρρα. κυλινὸτστο -πλμαῖος ἀρχκ 

τρωσίτοε κοὼ 2 μα οἷσι 2. ῖος μιεαίλον 2 1 αθουλας- 
᾿᾿ " ν ᾿ - Ἁ 

“ταὐπταρποιδοος αφδιεσσδικλυ τὸς «ὐὐτοοῖρ ὀδίνοσενα 
͵ ! ,ὔ [4 λ Α “» Ἄν» 

“«τορῷνρεον μείω. Φα-ρος ἔλὼμ χῦσι σηθαςρησι, 

κα κκεῷαλης 4 ρυοσε- καλυ"ε διέκαλα. “σρόσωσσα, Ν 
38 Φ : Ἢ ͵ ς ΩΣ δῶ ἂν ὡν , ͵ Ρι 

αὐ πο γαρῷακκας, υπτοῷρνυσι να ρνα. Ἄςφοωμ 
ΝᾺ Ἤσοι Ὅστοε Ἀηξήεν αφδὼμ θῴος ἃ οἵόνος ᾿ 

11} ) ἢ πὸ ; ; 
ἡ] Ὡιαἰκρν᾿μορξωμεμος,κεφιλας το Φαΐρος΄ ἐλεσ Ε 

᾿ ! 3 δ ͵ Σ ς ν ΄ὔ -,. 

ἃ ὃέσσας αὐ Φικυσσελλου ελὼν ααγᾷστα στκκ ε βεοσμ ὁ 
ε΄ 3»ιν 

Ι αὐσταὶρ τα ἀρχόν το «καὶ ὀπτορυίαν 4 διά 

Ι] ᾿Φικκωμ δι ἀρισποιγεσ {τοερσου τ εππ εεασὴμ 

Ι αἰ 2 δῦδνυσενε κατα. κρᾶτα καλι"ζαίμεγος θα σκὲμ 

; Ἕ ὠνϑόνονυς μὲν σα ας ἐλαίγϑαμψε δα κ ρνα. λάθδωμ 
αλκίψοος δὲμιῖν οἷος ἐσσεφραίσα τῆδοὲ γομσε - 

] μεεμος Ὕ Χαωσποον,θαρν δὲσεγαίχομηος ἀκουσμ - 

]] ἄνα. δὲ Φοιηκεοσῖ Φιληρετεμιοισὶ μιΞξηνδνα. 

κεκλυττεε Φοικὼμ ἡ γμττορες ΓΌΝΣ μεϑομστες . 
Ι. ᾿ : ͵ 

κδῊ Φαιστοὸς κεκορήρεβα- ϑυμὸν εἴσης . 

Φορμῖγγος 9 πϑιαασοὶ σιωβορος ἐστὶ βαλήη ξ 

νὼ 2 εξελϑωμ εν καὶ αεβλωψ “αφρηθώμν . 

' “-ὐμτοων ὡσ- χὸ ξήμος ἐμίαιτη δισι Φιλοισὶψ 
᾿ ΕἸ 7 ὅδ ὁ 10 

οἴκαιδλε νοσῆσας ̓ Ὅοσον “ϑιγιμομ. εϑ' ὅήων . 
3 , ͵ ν εὐ ον ΦΟΑΥ Ὼ ᾿ 
τσνξ σε -σαλαισιμιοσωωμ7ε μαι αἌμαςσῆν Ἰδὲ «σὐθιεοσὶν 

᾿] [ἢ ς ἀρα- ᾧῷωψσα ς ἡ γησαῖο, τοὶ “ἀμ ἐπσομττοο - 
] ' ΩΣ ως ΤΥ 4. , " ον γὴν Ι] Κα εκ σα οσαλοφιν κρέμασε Φορμιγία. λϊγέίαν 2 

λαμ οδιόκου Ὡ ἐλε χέρα. καὶ ἐξα γεν ἔκ μεία ροῖο 
Κιίρυξ -Ἀρχεζλ ἐστ αὐτί δΘῸμ, ἡμπσ δὶ ὅλοι - 

Φαιμβκωὼν δ; αρὶ ποῖ εθλγα. θοωμα γέουτοες . 
ἣ ΝΣ Ἷ : ζ ὙΠῸ - . ππ ἰ 4 !. 

(ὼν “μον ἐς αὐ Ὑοραμ . μα. δ ξασ-ο ““σονλυς δμῖλος 



ς ͵ ) 

μινρῖίοι ΡΩΝ Ἰσζα γ7ο ψεοι σολλοῦτε καὶ ἐοϑ'λοὶ . 
: ταν τὰ τὰ - 
ὡρτονλιδο αἰ κρομεώςτε καὶ ὠκναλος γκ αἱ ἐλαΡ (ς, 

͵ : “ 77 ’ 4» " 

νωάετε ρυμῦ ὄνετεκα αγχιαλος καὶ ἐρξγρεενς͵ 
Ἢ ᾽ 

“ομτ- ςτεσσρωπτώςτε βοων ἀνα βησ ἱμεώςτ- Ε-, 
ἀμ φίαλοοϑιρς -“-σολιωκον πυδΠ μι ΟΝ αἱὸ - 

ἀγδε κοὼ όζρναλος βροτ-ολοιγω ἶσος ἀρΗὶ . 

νεωβολίζδληςϑ' ὁς ἀρίσος ἐν φὩλοςτεζλέμαςτε 
͵ ͵ 2» ἔ ἊΝ Ἵ 

“σαυνίων φηκὼν μξεαμνμογμαλαο αμαντα. . 
ον 2.05} ὴ ἐξ νον νον Ἰπτ ας 
αν. παν άς σα δὲς αμεινμίομος αἌκίμοοιϊο, 

λαοϑαίμα 9 ὠλίδετε καὶ ἀμτίϑεος κλνηογπος . 
ωλ Φν Ἂ-: 85.232 ͵ "Οκ “. 

ὅδ᾽ ὀτοι πρώ ττον μὲν ἐπ ἄρηστα γ'τὸ τῶ δ ἐοσ ἢν - 
΄΄ῳὰοΟ ᾿. ᾿ ᾿ ᾽ « ς 

“τ-οἱσιῶα σο ὕνοσης σ-εταῖο δρόμος . διῶ ἀμ α. “σαγῖες 

ἀνε ϑάδαω ἡσετορῖο γκιονίομττες “σεδίοιο - 

τοογον ε ει ϑεν ὀχαρίσος, ἐὴμ Ἰξλυκπορήραι ἀμυμῶὼν - 

Ὅοσουτεν νφῶς ονρον “σελ ἑμιιομοιν, 
δ ͵ δ᾽, ς 

“τοοσ οὗ υτεκ σροϑέωμ λαους κε εϑ"- ἑἸ2  ελίσσομτο . 
ω “ Ἢ 
διδὲσσα λαισμοσιωκε αλεγήνες -΄ῷ ρέσαμτο - 

δοτ οινον ͵ ! , ᾿ 

στ ἀωτόψσψρναλος α΄σεκαψύϊο-σαζᾳας ἀαρίτους Σ 

σλμα “τῶν αμ φίαιλος “σούντῶνῳ “σροφῥέαϑος κεμ . 
3 ! ,» «κ᾿ 

Ὡἰοκωϑ ὦ σα των “σροφῥεσδος πεν ἐλαράς - 

“υὐϑ2᾽ ὦ λαοδαμαςας[αϑος παῖς αλπκ,ρνοοιο - 

«ὐἹὰρ ἜΧΩΝ “σα ες ἐτερῷϑεσαν Φρεμα εϑλοις, 
Ἂν Ἷ ! μ ἘΜρ δ κΚὶ 

“τος αρα. Λϑιοὸ αας κι γεῷη παιςαλκίμοοιο - 

ἃ ὅπ-ε φιλϑι τὸν ξέμον ἐρώρε εϑα. ̓ ἀτ γωίθλον 

δ᾽ ὄδε τὲ καὶ ὰ δια κκεφνω ὙΞ μὲν ὃν κα κὸὺς ἕο 

μηρούςτει κυμμαςτεκαὶ ἀμῷωο χέρας υτσῦθεν, 

ἑωχίμα. τε  αἴθα ρὸν μέία τε οϑέψος, ὀνϑέσπι, ἧϑας 

4φωα υλλὰ κακοῖσι ̓ σ ἀυερρακῖαι “σολεεοσῖμ. 

π γὰρ ̓ ωγίι Φημὶ  πνώδνν. ἂν οϑαλαον μς 

ἀγὸν ρα. τέ συτχόναι, ἀκοαὶ μαλα. καρτδὸς δ δ 

ὝΤ ον ̓ όυρύαλος ἁπσαμ βίο Φώγμσιψτε . 

λαοξχάμα μάλα οῦτο ἔσος καῖα. μοὶ ραν φπττες ̓ 

ἀντοςγῶ “σροκαάλεσοι ἰὼν καὶ “σεῷραιδὲ μιυϑω- 

ωΤὰρ ἔστ “τογαάκουσεν α[α θοὸς παῖς αλπκίμοοιο τ 

ΕΣ ἐβόρασῃ ἴων καὶ οζλνοσμα. “ροσεφσεν - 

2. δ ἀγε καὶσν υξάήγε “πα τὸ τς βὰς αεθλων, 

᾿ἀτιγάτοον ιϑάνκας «ἴἔοῖκε ὄν εσ: γιδμενὶ ἀεθλονς - 

ὃν μὲν γὰρ μᾷζον κλέος: αψέρος, ὀφράκιν σὴν, ῷ 
Ν 4, 

ἐς οστο “πουσὶμ ἼῈ ἐ βέξά και ὼ χὥσὶν ἐκ ἐμ σὶν . 



ὃν, αὙγε “τ άρησοι. σκἰασόνῶλα στο ΚΑΘ ία. θυμοῦ 

σοῖ οὐδδος ὕκ ΟΝ ϑηρὸγ α΄“ τεοσ αι ὃν αὐ τοο ἤΩΔΝ 

νυνεῖε καστοφρνοοα κτὰὸ ἐσαρτεες φσὶν ἕταροι ᾿ 

Ὕ ον οὐρα όμἔμρος “τροσέφη “σολυμηχήςοδουοσ ἐς 

λαοϑαίμασἰμεῖσαντα. κιλάααοι κϑτομ εομτος - 

ΘΈὶ κιὼ μαλλον ὠνυὶ Φρισὴν ἔχ αεϑλοι - 

ὧς Ὡ ν μείλα ΤΕΥ ΤΥ σα βον καὶ “σὐλλεμιόγησα. : 

ἕω ιὲμεϑνμέμ ἐρη αὝορΗ μοόσοῖο χασπήζων, 

μιὰ Ἀϊοσομεγος ἘΞΕΥ͂ΡΕ ἐπα οτε Ὡλημιον 

Σ ον δἰ τ τπκοσῦ: ατσαμά ἐμ γάκσέταγτιω ᾿ 

τ γαρσονον ε ἐξᾷμε Φακμ οψὶ Φωστοὶ εἰσγεω 

αϑλωμν δια  τεσσολλα. μοσ- ἀνθρώποισι “σελούζαι - 

ἄλλα. πῶ ̓ εϑαμα μη ππολνκληι δὲ ϑαμίζων 

ΡΟΣ ὑεόϊω .ὄμτχοε περηκτηρες. ἐα σήν, 

Φορππουτπε μιυμμίωυ κιὼ ἐπί σηκοτστος "σιν δζλσίων 

Κι ρΏΑς τ 9 ὑππιημτριπο δ τατος ο) εοΐκαις- 

Ὕ ον “,αρ᾿ υσσοον ρα:Ἰὸ Ἰδοὼν “προσέφη “σολυλιιτὴς ὀζλνασεὺς . 

ξῷυ εὖ καλὸμ εζτσεες αταοϑαάλω ἀνδρὶ ἔοικας. 

δυστως καὶ “πα ψτοεοσῚ θεοὶ χα ρίεμττα, Ὡιιδιουσιμ, 

ἀρϑλρασὶν σστεφυὶ στὰρ Φρενας ὅτα γορατων . 

ἅγιος μὲν γαῖρτ' δος ακιϑυότιδοςσελά αγκρ. 

αλλεὶ θεὸς μιορφιὼν ἐττεσὶῳ απεξά. διόνεττες ἀωστοὸν 

τσ μενοι Ἀ οσουσὴν - Ὁ ἀσφαλέως ἀγορά 

ἀμ δο! μιήλὶ χα . μΘὰ δὲ τσρεπτέ α Ὑρομιέμοισηῳ ᾿ 

ἐρχονε εγογῶν ἀνα. αν βεὸμ ως ̓ ἐσορόωσιν ᾿ 

ἄγος “ὦ 'ἄδιοος μὲν αλ᾽ γκῖος ἀιϑαμα τοοϊοτῖῳ . 

ὄν σδι χάρις αι φιυ Ῥισρεφόσχοι ἐπσεοσῖψ, 

ὡς καὶ σοὶ φλος ἂν αρίσρεσες, σὩλέκεν ὅήως 

δὲθεος το ξάεμόον ᾽ α-ὐοφώλϊος ξασὶ - Ε 

ὼ ρίψάσιμοι θυμιὸν ἐγὶ “πτηϑεοσ Φίλοισῖν ᾿ 

φυώνί ον κατε κοσμομ. ἐγώξν᾽ ον υνῖς ἀεθλωψ, 

ὡς σύ ΎὙε μινϑῴαι. ̓"αλλῳ “σρώτοισίν οἴω 

τι πὶ ΟΦρ' πβη “τε συ-ἐπγοίϑεα. χϑούτεμεσὶ . 

ψιῶ Ἂν Ἔχομ σὰ κακοτοηηι "καὦ ΔΛ γεσὶ -“στολλα. Γαὰρ ἄλλην 

ἀυϑιρῶ ρῶν τε πῆολέμονς αλεγήγα τε κύμαῖα “ρων . 

δινος κα δε κακὰ -“σολλα. "ταθὼν “τ ἀρισομα εϑλων Ν 

θυμοϑα κὰς [ὡ ρνϑος ὑτώτρωας ϑεμεῖ 4ποὼν μν 

μ ρα. κῷὼ Τῷ Φαρήξ ανα. ἵξας λαΐξε Ωαίσκου 

μῴζου α.- καὶ ́ οα, ζοτον ἰδ ων σκολίγου-ν . 



-““ὐππππ ππιιννννιτὖὌττττ--ὉὉ᾿ Δ ἑΝΝΝΔΔΔΩ ο 

ἮΝ 

ζ ε φαΐτοο. γηϑησιεν ὃ διέσολυτλος ἴος οδνοσεως 

«- 

24λ ,, 

" ὅτω Φαίμκες ἐδ σικ εον ὃς "λοιῖσι 

στον ρα- δισρε αςῆκε αιβαιραςς ἀπὸ Χέρος . 

βόμιβηισεζλε λίθος, κατὰ ᾿Σ ̓ἐπῆμξαν “σον τ [αν 

Φακκες δΟΛΙ χηράτμοι ναυσίκλντοι ἀγὸρ ες 

λαοςνταὰ ρίας, οῶνασε ρτήα το σημιαῖα. παντί 

διε φα. βεωμ ἀσσὸ Χάρος εἰ ἐβκκε2λ τέρμα τα βήμη 

αὐδδρὶ δέμας ἀκα. ἔτνος τ Φαπ' ετομρόμας Ε . 

[Κκκ' Ἐλαος τοὶ ξέψε Φἰάκριμηε “τὸ σῆμα, 

". Φαφόων. αχὶ καὶ Μαμ γμγον ἐστὶν ὁμίλω 

ὅν, “--ο} τ πρῶτον, ἀρ ἦς βάρσά. τορζλεγαεῆλον, 

ὕσπιεφα ὑῶν τον ζέστα οὐ νυ βησά. 

Χαιρων,ὅωε Χεταῖρον ὠγμέα λῴοσεν α, γῶμὶ 

Ε ὰὼ “τ ότεκουφοόστοδον μ᾿ ἀπεφώρεε Φοικκ εοσ 

ἘΥ ΤΟΝ ϑιὼ α Φικεοϑεμέοι - τάχα. Ὡινοξον ΤῊΝ 

Ἣσ "ἐν τὸ ππτοον Ἔν ον δον ἀν ν ̓ 6: μιοκοσον . 

“τῶν 2 δίων δ τῖνα. κρα. δ ἵν ϑυμος“-εκιλά ᾧ. 

“αὔραγε “σάρηβκτττο σάμε χολώσαϊτε Αίηῳ 

Ἂ “σὺξ κε “σαλε αὶ κι “σοσὶμν στιὶκμεαρω 

““αψτοῶν Φαιίκὼν .«“ὡλὼ γ αὐστοον λαοδαμαψτος 

ξένος [αὐρμοιῖ στα ἐσ, στὶς ἂψ Φιλέομτο κα χοῖτο Ν 

αφρομ ΑΝ κήγός γεκοὼ ὀυτίϑια γος “σιλάς ἀγὴρ 

Ὁς “τὶς ξάνον ὁκω ᾿ερῖδα. “προφέρνται αεθλωὼν 

Ὥλαμως ὙΠ ἀγοδασσῶ “ς εο πταυστοοῦ σαντα, κολονᾷ 

στῶν » ἢ ὅγὼν ὕσνέρτην ἀναιμομια, ον ὩιΛλαϑῥιῴω. . 

ἂν ἐϑελω μεν καὶ “άρηθημμαις αυντίω- 

σαντα, {ς ἀρ ου κακὸς 4μὶ μ᾿ ἀγδρασὶῳ ὅσσοι α εϑλοὶ 

45; ὍΣ “τόξον δ᾽ δια. ἐνξοογς αμφαφακαοϑαι 

“πρῶτος αν ϑῸ α. ζα Ἄλοιμι οἰφάσαςε Ψ ὁμίλῳ 

εν διρῶμ ὥιιομενέων͵ φκὼ μαΐλα “πολλοὶ “τα βοι 

αχῖσα ρα καὶ καὶ “τοξα Φοία.το Φωστοῶὼν 5 

οἷος 2Ὰ ἀμ ΓΟ ΙΑΡῚ τντης τ᾿ ἔκαινν τότοξω 

φι κω Ὁ ̓ώων, ὅπτΤοξα ξοίμ εϑ'α χαιοὶ . 

ΤῊΝ ὡιἀλλωγε εμ-ε ἐφαμοὶ “σολν προφβέσερον ζῶ . 

Ὅστοι νὼ Θροτοῖ, ἀσίμε ἐπὶ χθονὶ οσἹ τον ἔδοντες . 

ΟΥ̓ υδρασὶ ἑ “ππροτεροισὴν ἐριφέμεεμς οὐκ. ε8 ἕλησω 

ὀνϑ'λρακιλΑῖ ὅτάυρυτω οἰχαλικι. 

δι γὴν καὶ αϑαγα “τοῖσὴν ερὶῷ ἐσκομ “δι τόξον ὃ 

“τῷ ξα καὶ ἡένς ζα ϑαιμεν μείας᾿ ἐνρντος͵ ονφ σοὶ γῆρας : 

{Φ1ΕῈῚ} 



Ϊ Ἰκ σα ἐσ μ[αὐροισὶ. χολωσοΐμ. εψος [ὼρ αὐόλλοῳ 

ἡ ἐκταψεμ. ωεκαμὶν ππροκαλιζο τοξαζοϑοι, 

" Ἷ Ὡλουρὶς ακουτίζω Ὁ ὅσον οὐκ. ὄνος «τοῖς οἸσγῶ 

οἱοισιῖμ ήδοικα. “σοσὴν μαστοῖς μὲ “σαρελβη 

Φαιμκων - λὶνν [ωρ αφκελίως δα μαίοϑίω . 

ἣ "κύμα σὴν ἐν “σολλοῖς -ἐπσίον κομ δὴ κατὰ ὑῖω. 

ῚΪ κερ -νέξαμψος. ̓ πώμοι φίλα. ΤΑ λελιωσεας 

᾿ ἬΣ ε Φαϑ'. ΠΕΥ͂ΣΝ “σαμτοις ἀκὴν ἐγέψον το στωσπση 

| ἀλκίμοος ἐμ διος ρεφβόμιμος “σροσεάτ Ε. 

ξεν. ἐσῴονκ ἃ χαύρίσα. μεϑ'μγτα ὑτα γορ ἄν ᾳς 
ἀν ἐϑελᾷς αρέγίω, σὴν (ιν τε, “τοὶ ὀπσμῶν ἢ 

Χωόμεγος, Ὁτησόν τος ἀνὴρ εὑ αγονὶ παρα σας 

εἰς ΣΤ ὡσαψο νῳ αι ρέτην βροτοςῖ τοῖς ὁμουτοο 

ὃς τις τα ταυτὸ Ἡσὶ Φρεσὶν «ρτῖα. (φᾷ . 

ἀλλὰ γε ἮΣ ἐμῇ ἐν ξωωϊ ε εσος οῷρα. καὶ δύω 

ΘΝ ὁ πρώων, ὄπιν σοῖς ἐμ μεεζαἰροισί, 

ζλαννη σαρὰ σηταλόχω κὰ σοι ΟἽ ΤΕ εοσῖῳ 

ἡμιἐξέροις αρέζξες μεεμιρμηρείμος͵ δῖα. καὶ ἥμεὶμ- 

ζενςε ἐσσὶ ̓ ργατιϑησὶ Ὁταμτυσδὲς εξέται “αὐ τρὼν 

Ὃν [ὰρ “συίμα χοι φὼς αμιύμομες ον δὲ “ταλαισαὶ 

Ι αλλα “τυοσὶ κραναγὼς ϑεομιεμ καὶ ὑνυσὶν ἀρίσοι ᾿ 

᾿ ὡ{ άμῖν Ζαιῖε Φιλη κίϑα ρίςΤΕ. Χοροὶ τΈ; 

Ι ἕμι αΤώ τέξει οὐαὶ λοίσρα τε ϑερα αὶ καὶ δδνὼὰ - 

Ι ἀλλά γε Φοανκὼμ ξμτιάρμονις ὅ Οαγοὶ αρίσοι . 

“πολοαἽε- ὡσιχόξήψος ε εϑίπσῊ ὅ; σ Φιλοισὶν 

Οἰγα δὲ νοσήσας, ὅτου τ διγίψοιι. εϑ'΄ ὅϑδωψ 

Ϊ γοαυστλίν ἧς ὦ “σοσ! καὶ ορχηαν! κοὰ λον . 

] Ὡλημοϑόκω Ὡλυτις ἄαζα. κιὼν ἐἀῴκυντρν λίγειαψ, 

] οισέτγοω, ἡπσον κ. {ται εν ἐμ ἔτεροισι δομ οἱσημ . 

Ι ὃ ς ̓ Ἰφαταλκί νοὸς ϑεοφκελος ἃ ὡρτο 2 ιὲ κηρυῷ 

Ι] οἰσῶν φόρμηεία. ὀὐας δόμονξ ἼΑ ζασίληος . 

συ μψῆτται 2. ε Ἀριτοοὶ ευγέα. σάγτος αγέσαν 

ΖΔ αμοι δὲ κατὰ γώγας ἐνπερμοσεσκον' ἐκιείογα, 

Ἄφηγμαν Ὡς 'Χορομ, καλὸν το ἐνρωωαν αωμα Ἐ 

δε κρυξ Ὡκεγίνθεν ἡ λϑε Φερωψν Φοόρμγία, λιγέαν . 

“λαμ οδόκο . ὉΩΝ: ̓υφτα κεἴ ἐς μέσον ἃ μφὶ δὲ κοῦροι 

“σρωβάται ἴσαμττο ϑαϊιζογεςς ὀρχηϑμοἱο. . 

“σευ λιγου ΟΝ. χορὸν ϑέου “τ οσὶν ἀυπτοὰρ ὀδνοσενς 

καρμαρνίας νει το ΠΣ οτος ἀἩ βσμε ας Ὡνι ϑνμκῶ ἢ 



πὰ Ὁ ὁ Φορμεϊξωγ αψεβαίλλίσο καλὸν ἀφ δῷ 

αμφάρεοες Φιλοστοῆῖθος ἄν»; ἐφάψὸν τὰ Φροῦι ὑταις, 

ςστα. τρὸ “τα- μίγασαγ εὑ φαΐ σοιο, ΠΥ ΙΝ 

λαϑρκ- «πολλαὶ ὥλωκε: Ἀεχοςῶ, ἠσ χλϑε κι ΓΡ» 

ἡφαισοιο ἀνα κτος . ἀφαρ διὸ οἱ ἀτίελος ἤλβθεν 

ἁκλίος - σι Φεμόλσε μιγα οι μους Φιλοσατι . 

᾿ἩΦαισοςῶν ὡς διῶ βυμαλ γα μινῦου αἰκιὺδ: Ε, 

ἫΝ ῬῚ μεμὲς χαλκεῦγα κακά. Φρεσι βινοσοῦνομ. δίων . 

τς ἐθετα κμοβετγω ἜΠ ἀκ μόμα., κοτγῆε δὲ ἀιςδμδυς 

ἀρρκτον ς ἀλνποονς ϑΦρ εϑον αὐθὶ μέψοῖεν ̓ 

“7 ρ ἐσᾳ δὰ τῶξεο ὁ Ὅλον κεχολωμένος ἃ ἐρφ, 

βηριμεν ἐς βούλα-μιον Ο 3 φιλα δὲμινι ἐκ ψ πο . 

ἀμ φίλα ρέρμεισιν Χέεδέσμαῖα. κύκλο σα ύη ὁ. 

“σολλα. δέκ καϑυυῦβε μελαϑροφιν ἐξεκέχωτο 

Ἀυταραίχνια λετῆα.. στα κουκιύτος ον νὲ ᾿δνον ΤῸ) 

ΦΌΝΝ βεῶψ μακαΐρωμ- σι τὰρ διολοιμτα. “-Εμυκῖο " 

οὐ7α ΩΝ “σαύϊα. δόλον δι διέμ γα. χόνψ, 

φσα τ' ἵμεαν ἐς Ἄημ γον ἐκ τίμεεγον “ἩΠολὶεθ ϑρομ - 

Ἢ ὅν γααων “σολν φιλστα τα ἐστὶν ΡΝ αρβν: . 

οναλαοσκουϊὼω ἀχε ἌΛ ἰὠτος Ὁ εἰδὴ . 

ω «ὩΣ ΕΥ̓ αὐ αρηλο χε κλνυ-τοτέχνην γοσῷι κίογτια, 

βηῶν ἐμεεμαι τσρὸς δόμα. “αὐδκλυτοῦ κἡ ἡφαίκοιο 

'σχα γόων το λνφ ρος ος ἐν πεφαίγον κιυϑβῴκε- 

ἡδε εἶθοῦ “παρα. τα ος ερῖοϑ' ἐνεος »ιρογίωμος᾽ 

ἐρχομένη καῖα Ὁ Ρ ̓εφεϑ:. ὑὸς σω δωοαῖος ἢ ἫΝ ἂν 

ἐνταρα. δι φῦ χάρι, ἐστοςτ᾽ ἔφα. ̓ ος τογόμα ΦΕ. . 
ϑλάνρο φίλη λέκτρον θεν ΓΡΥ ἐυγηβέμσοες ὲ 

ον γὰρ ᾿εδ' ἤῷαιςος μῇαδαμίιος ἀλλαάπρου: ἩδῊ 

οἱ χετα ἐς Ἄμε μον μὰ σίυτίας αὙριοφώμους . 

ς φιαύσττο. “τον ἃ σὰ στὸν ἐφσαο κοι ρεκϑημοι. 

“σα -ὠῶδ ες δέμγία (αΨ ε και τεδιραβορ. ἀμφὶ δὲ δεσμοὶ 

τε Χϑλεγτες ̓ χωῖο “πτολνῷρογος ἡἀΦαισοῖο . 

ονλετι τευ δ᾽ μελέων ἣν ὀνῶξαγα ἄραι . 

κι “π-ότεδὰ Υἱϑψώσιγον ὁτουκί ει ζυκταὰ “σἰλοῖα ἄ 9. 

αρχίμολον ϑεσῷη ηΆλβθε τϑίκλντὶ ος ἀμφιγννς 

ἄυ-τὶς υσοαρέξας πρίν. Ἄλμέψον (: ψάρδι ἱκιεοϑαι « 

κελίος γάρ δι σκοῖσιὼν χε, {σε τέ με ῦϑορμ - 

βιῶν ἐμ ερᾶκ προς δῶμα Φιλου τατίνμψος ἀπο - 

᾿᾿ημῶν “σροϑνυροισὶ - χόλος δέμῖνα αγρῖος 'κρά: ἘΠῚ 

6 



σμϑϑαλέομ Φιεβομσ-Ε. Ὑέγογετοε “σασὶ θεοῖσ . 

᾿ Φ δ, σαυτῷ. 2 ϑβμοι μαΐκαρες θεοὶ ἀκὲν ἔομτες 

Ι 2.8; γα. ερίς α. γίλα σα. κα ουκ ἐσεικ]α. τον τ-Ε: 
ὡς ἐμὲ χωλομ ἐὐμήτοα. Ὡϊος ϑυία τ υρ ἀφροδτν . 

σιν τι φᾳ Φιλεῴ 2 αἰδηλονὰ Ἐβλα: 

Ὅνωε χδλν καλοςῖεκαὰ ἀρτύσος, ἀὐστὶρ ̓εἴωγε 

ππσεῦνα μος γεόμίω,͵ ατὰρ ὄπ στῖμοοιῖ ἀμ “τοῖος ὄγος . 

ΝΠ! δα. “τοκῆε δίνω γὼ μὴ Ὑάνεοϑαις οΦελλον - 

ἀ ἌΛΟΣ εοϑ' ἵνα Τώγε καθάζλσον ἐν Φιλότα το « 

| ἀςεμα. διελενῖα. βαΐγτοες, εὙΩΖΝ ὅρσωρ ακαάχηροι- 

ΕΝ μεσῷας 6’ Ὄλισα. μίνωβα δὲ κάεμεν δυστω - 

Κὰ κμαὐλα Φιλεομτ- ΕΠεὐχῦκ. ἐθελησόγον αμῷω 

Φυδὴν . ὅνγα σῷωε ὅλολος καὶ δὲεσιμος ἐρνξῴ, 

᾿φσόκεμοι μάλα. “σαύψτοα. “τα τὴρ ἀ-σοϑώσᾳ εεῦψα, - 

δοσα. δι εγγνάλίιξα. κιωώσσι ὃος εμεκα. κον ρὴς - 

Ὅιωωεκ α΄ δι καλὴ ϑυί. αὐτΉρ, ατοὸὶρ κε χέθυμιος 

[Ἢ - ̓φαϑ', δίῶνα γερομ-τίο βεοὶ το τοὶ χολκοβα τις ὁ . 

ἦλϑ Εε “σοσήδαΐων [αἱν ποχζος, κλθεδεεἐρίουψας 

Ι ἐρμίας- ἄλθεμ χε ἅμα ξὲ Ἑκαεργος ἀπσόλλων 

Π ϑηλν τῖσαι δε βεος “μον μοὶ ς οἴκοι κα αν . 
᾿ ταν 2 “υροθυροισὶ ϑεοὶ ὃν ὀνωσττῖρες ἑαὼν 

Ι ἀσιδεσος ὥαρε ἐμῶρ“τοο γέλως μακάρεοῖ ̓ ϑεοῖστ 

Ι] στεχνας ᾿φοοροωσὶ “σολνῴρομος ἡἐφαισοιο 

ὥϑερλετις ἄτισκῳ ἰδὼν ε ἐς πλησίον αλλομ . 

ονκ. ἄρετα. κακα. τρία.- κιχαψά σζοἱ ἱθρα ϑνςι ΗΝ 

ως καὶ νυ ̓ φαιτος ἐὼμ δραϑανε ἢ φλεμς ἄρνα, 

ὠκντο ον ε ἐομήτ’α θεῶῳ ὁ δὲ ολυμσσσον, ε ἐχουσιὶ : 

" χωλοςεὠμτεχγησὶ, το καὶ μιοιχα γρὶ οφέλλά- 

Ι" ᾧ) εοὶ λῥτοι αὕτα “σροςϑνγλους ἀὙΘρ ὄνον - 

ἐρζὴν Ὡιὲ περοσεήτσεν αναξ ὀοίος ὡς Ἂος ἀσσόλλοων . 

ἐραύίας δος ν 2 τα κι τορε Ὡιῶτορ ἑαὼμ 

Ἀ ρακε ὧν ὀνεσιμεοῖσι βελοις Ἀρατδοισι “σεοϑ ἐς 

“νδάν. ἰῶῳ Ἀοκττροισὶ “σαρα. Χρνση ̓ ἀΦροϑύστοι . 
᾿ ΤᾺ ο οὐὴὐμήδονν ̓ υῴτα. 2 ταΐκ τορος “ργάφόρτοις . 

αἱ [ἐρ “στνττο Ὑῳοιῖξῳ ἀναξε ἐκ τΉβολ, ἀτσολλου 

2 ἐσ μοὶ αὐ Ῥὶς “τ ϑοσ οἱ απο βρογεςὶ αμφὶς ἐχοῖ. 

νμᾶς 2». ἀσορόωτε ϑεοὶ “σὰ σαιτο θεαιμαι 

τὰ, εγων φ ϑιοιμι σαρα. Χρυσα τὰ Φροδύτια. 4 

ζ ς Ἰφατευ τι γέλως ὥρταϑαψατοοισὶ βεοὶ σὴν -- : 



δ ϑεισοσ 2 αἴωγα. Ὑιλως χε .λίω ΘΟ αιῳ 

᾿πΦαιοον κἈνηοβγον͵, ὅσσως λυσᾳῳ ἀρκα. . 

Καμιν Φωνηοτα εἶ σστεα. πὴ βοεύα. “ροσενῶλα . 

λῦσον - εἴω δετοοι ἀυτὸν ὑπ ἰσχομο ὡς σιν κιλά ἐς 

στ: συ αὐσὶ μα. “τ αὐῖα μα ἀβανγαὰ τοισὶ θεο!σ! - 

Υ νῷ αυτε “ροσεψσε -«σϑικλυσος απ φιγνπης ᾿ 

μλμεσσοσηζλαουν[ἀἰβοχεσταντα κελόν Ε. 

οιφλωτοι ὃ φλῶψγε, καὶ ἐγγναι ἐγ ναάα οϑαι- 

“ὡς ἂψ ἐγώσε διεοιλεῖ γε ίσκα ἤαμα, πτδιο ϑεοισὶψ 

Ἐξ εερς ἄρας οἱ νικῶν Χρέος καὶ ὦ δεσμὸν αλν ξας ἐ 

δὲ ογζι ὦντε βτρρθ έτσι “ποσήδιαίωγι ἐνοσί χων - 

πῷαις ψ-υ γάρκιε ἄρης χρέοευσαλνξας 

ΟἹ ΧΗ ΤΙ αι Φίζγων͵ ὔοςτοι ἐγὼ ταδιεστίσω.- 

“νῶν ἐμεοετ υφτα. “σδικλυ-τιὸς αμι φιγνκής “. 
45! ἀνθ , 

δὲ εοἵ γε ὝὙ“ἐον ἐτῶτος αρϑβσαοϑοι - κ᾿ ἐὸν 
Π ς Φ«-τὧν δεσμῶν γί μέμος ἁΦαικοιο - β 

στ-ώξῶν ἐσ ε ἐκ. διεσιμιοῖο Ἄυθεμ κρασεβοῦπδε ἐομ τος 

ἐωπίκ ἀγα ΐξαγτε, ὅδ ἡνάκμν δι βεδηκ 4: 

ἑῶζα ρα. κυσσρομ᾽ ἵκαψε φίλομ 45) ἧς ἀφροδιτη 

ἐς “σαφον- ἐηίγθαι δὲὲεδι σσιεμεμες βωμοςῖε βυμᾷς.- 

ΝΑ νθα. δεμοῖν ̓ χώρυτος λουσαψ κα χρίσαῦ ἔλοίω 

ΤΡ ΗΝ οἵα- ΠΌΝΑ ἐσ εγηγοϑὲν ἀνὲν εὐὐφάντι - 

ἀμφὶ δῈ εἰμι αΤα. σαν ἐπσηρα τα, βαυμαϊῖὸ ἀιέλϑιχα . 

“ταῦταρ αοιῶλος α ζὃὲὲ “σϑᾶικλυτὸς -ὐαὰ ρ οδνοσ ἄς 

στ ρσετενὶ Φρεσὶμ πσῳ ἀπκονὼν ἡ καὶ δέθ ΟἹ 

Φακπκες δΟΛΙ Χηρεέτιμοι ναυσίκιλνητοοι ἀγνὸρες : 

αλκίμοοςζν δ'λιον καὶ λαοδια ματα κελόσε 

- ουνὰ ξ ὀρχησαοϑαι, ἐσ σφίσιν τις ερὶ ξεν. 

διῶ ἐσ «οι σφαιραν καλὼ μόρα. χσιν' ἐλοῦῖο 

“πορφυρέην . τίψσφιν “σέλυβος τ οἰκσε ὃ θα ἸΦρων - 

τω ἐτϑοςρί τα σικεν οτὶ νέῷεα. σκ Ἰσεμ΄τοα. 

Ἰὸ ψωβες ὀ-αΐσω. ὅλα το Χθομος Ὁ οστο δβείς 

ῥμίδήως μιεϑελεσηκε πάρος “σοσὴὶυ ον όνα ς ἔγεέοϑ αι - 

οαὔὰρ ἐσάσξφαὶ ραν αφίξων “σάρισαγτο, 

ὠὡρχοϑηνῶν Ἰκτφτα. -σοτὶ χθομὶ “σουλνξοτς ΡΜ 

ὙΑΡΩΝ ἀμ φδομ ἑγω . κοῦρον σειν ον ὃν οἱ 

νυ κλήρη κατὰ γῶγα, -“σολυςδ υπσοκόμσσος ορώρά- 

ΦᾺ τόταρ αλκίμοουμ “σροσεφώμεε Ὡιϊοςοϑνογενς- 

αλκίμοε κρῴου “σαύτων αρι δάκος: ξ λαώψ, ᾿ : 

σαπ 
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᾿ μὲν αὐὐήλισας βατάρμομας ἦγαι αρίηους, 

Ων δα ρ τοι μα. “«--((υκῖο,͵ σέβας. ε ἐχά ̓ ἀσορόωρῖ α.» 

ς ῷα“τ-ο- ̓Ὑὐδησερον ἱξβον μεέμος «Ἀκιμόονο . 

ἘΝ ΓΕ ωὲ Φαιηκ οὶ φίλνρίσοισὶ μιεστεανῶνα. . 

ἐκλυ--Ε. Φαικκὼν ἀγηπτορες ἠδὲ μιεῶλοντες, 

ὄξεγος μοι μαΐλα. δοκἐφ-σευψυλείμος 'ήμαι - 

χλλα γε δι ὡιώμε ξένιον ὡς ἐσϊάκὲς . 

“λώδιεκα. [ὰρ καῖα Ὡλημιομς ἀρίσρενεες θα σίλπες 

ἀρχοὶ ἐκαραιμονσι, τορισηκοιδὲκαῖος ὃν ἐγὼ ) ωἷος - 

“τῶν δι Φάρος Ἕκασος ὄψεσλως ἡδὲ χιττῶμα. 

Κὰ Χρυσοισταιλαψτον ὠνάκατε τῆμμεντος : 

ἀιδῥα, οαὲ ὌΨΙΣ Φίρωμεν «ολλέες οΦρ᾽ ἐμ! ἱ χροὶ 

ξένος εχὼνψ ἐστὶ ὶ δόρπον Ἴ Χεάρων οἱ θυμώ.- 

όζρρναλος 2 ἐ ἑωῦομ ἀρεσαοϑωε ἐσέεοσ: 

Κὰ δώρω ἐσ ὅτι κατὰ μοῖραν ᾿ψττεν- 

εΦα.9΄ - δα ρα “σαγῖες ἀαήψεον "Ώλεκελ ἄνοψ - 

2ιῶρα 2 ἃ βοισέμιεγαι "σροέσαν κῆρνυ κα΄ ἔκασος . 

τὸγαἀυτάψρναλος πσαμήραοο Φωψησ εν ε- 

Ἀκίψοε κρῴον πα των πρὶ δνκ στε λαῶν ̓ 

“τοὶ γὰρ ἐἴω “τὸν ξάμομ: ρβϑακης ως σν κελάᾳς, 

Ὡιώσω δὶ θρθλδιν πόσα ΤΕῸΝ εον ὦ ἐτὶ κώπα 

ργνρέν . κολεὸν ὃ ἐ μεοπρίπον ἐλέφαντος . 

ἀμ φιῶι ἐδέετο, “σολέος δὲ δὶ ἃ δῖον εττοα . 

ς Φσῶν ὧν χῦσὶ τὶ Ιβ4 ξιῷος ἀργυρονᾶον, 

καμεῖν Φωψισα ε΄ ἐσεα ῥόεμσττα. “σροσπυῶλα. . 

χαὶ ρει τῇ ὦ Ὁ ξένε, “σος δὶ φπσερτα βέξα κται 

Ὡι4νον αφαρτὸ Φεροι ἐν αψαρσαίξασαι ατλλαι - 

σοἱ δὲ θεοὶ ἀλοχόμτὶδεὴμ κα “σα ΙὩΣ ὑκ ἐοϑαι 

ΖΔ οῖεμ ἐυδνκ δηϑοὶ Φίλων α“σο-σήημοαῖα. σασχάε- 

ον ασσαμήβομεμος “σροσέφη “σολύμντος οδινον ς. 

Κὰ σν Φίλος μαλα χαιρε: ϑεοὶ διέπτοοι ΟἌβια ὅλοι ΤῊΣ 

μνδέτητοι ξιφεόςεγε “Ὅοθη μια ουϊοϑε γεονήτο 

“τοῦτον «Ὁ δΉ μοι Ὡιῶκας ἀρεοσαΐμοεμος ἐπ ἐεασ ἵν Ὁ 

Ἡ ῥα, καὶ ἀμφὺμοισὶ; θέτο ξίφος ἢ Ἐργνρλνλου - 

Ὡιύσετοτ ̓ κελῖος - καὶ “πῶ ξλντα, ππρτρ τ σα ρμεν, 

καὶ “τα γες αλκίμοοιο Φέρον κήρυκες αγεωοὶ . 

Ὡλεξα μ. ἐψονῶνς ρα “σα ϊδὲςς αμιύμοψες αλκῖψο οἱο 

μκρὶ “σαροαιὸ οἵη θεσαν “σερικαλλες Ὡιώρα. - 

“τοοσ 2 ἡ γεμιομόν ἵερομ μμος αλκίμόοιο » 



ἐλϑόμτες δὲκαθιζον ἐν ὑ ηλοῖσὶ ϑρογοισί, 
ΚΝ ὦ ,»}} “ ἢ ἢ ᾽ ας Κὶ 

Ὅλη ρα. “Τοτα ρηπτίω “προσέφη μέμος αἈπκίξοοϊο Ὁ 

Δ ὅσρο γιατὶ Φερε Χηλον αρίτσρεέπτε τὸς ἀρίσιν - 

τ πες βὲς Φθρρό ὅζ,συλωωες δὲ χίστῶνα. . 

«. μφὶ δὲ δι “νυρὶ χαλκὸν ἰμψαῖε, θερμεετεῶενοι ωρ 

οφρα. Ἀοεοταίμψος τε ἰδώγταάν κήμιψα. “σαμτα. 

Ὡιώρα ταί δϊ φώπκες ἀμνμογες ὐϑα ὩΣ ὠγήκαν 

ΩΧ αὐτο τε τερε τ γεας αοἱ νας να μον α κονωμ- 
Ὁ 4 ΕΝ 2 " 2 ͵ 

γκαι δϊ ἐγὼ “το αλήσον ἐμ ομυδικαλλὲς οπσάοσω 

χρνσεον ὀφρεμέβϑεν μεμιναμμος Ἡμιατα, πταντοα. 

ασίρ δὴ ἐμ μιεγορω 2 αἰ τἀν οισίμτε ϑεοῖσιμ - 

ζῴ ε᾽ἐφα9' -ἀρκτα δὲμκ τὶ ϑομκωϊσν ε{ττσσεν 
3 ᾿ ΤΕ. κι, Ὰ ἢ «’ .  . 
κε Φὶ “συρὶ σισαὶ σοῦ. μίαν ΟἽ ΠΕ σΆςΙ ΤῸ: . 

αι δὲ λοΐξο ΧοονῬίσοΩ ἡ τἰὰς αν ἐν “συρὶ κηλέω - 

ἐν (ἐρ δῶρα εἐχάναν- ὑσσο ὄδὲ ὀδεξυλα. ϑαίϊομε ἐλοῦσαι . 

γγαίερην αλλ Ῥίτοδὸς ὧνρ ἀμῷεσε- θερμεετοινϑὼρ « 

“τοφραζλαρ ἄρυ τον ξήμω “σϑικαλλεα χηλομ 

ἐξεῷερεψ βα λα μοιο, “τοὶϑάζλ νικοαίλλιμεα. Ὡλῶρα. 

ἐοϑη τα. Χρνσόμτε, “ταἱ δι Φώώηκες ἔδωκαν . 

ἐν Ὡ ὐα Φάρος ϑκκε καλόμτε χιτοῶμα 

καὶ μὴν Φωψῆσας “σε α πῇ βόεμττοα “παροσανῶλα. . 

τος υνὼ ΔΕ “σώμα - "θοῦςὩὲ ἐν δεσμὸν ἢ γερὴ; 

μι τίςτοι κα 9' ᾿δδιὸρ δ μλλσίθται ὃ δυσόταν ἄσσγοε 

«“ὀνηοϑα γλυκω κσμον ἰὼν ἐν ΨῊ] μελαίψν . 

ὐ]ὰρ (τς “τὐγακουσε “σολυσλας2λιος ὀδνοσευς, 

ἀυτκ ἐπσηρονε “σῶμα. ϑοώςζν εςπὶ δὲῪὲσμομ ἥν. 

“τ οικίλοῳ « Ὀψευσοσσέμειν Δ έϑιαε Φρεσὶ “σότγια, κίρκη" 

στ ὀδἸονΏΣ ἃ ρα μεν τα μα Ἄουσα οϑαι ἀνωγεν 

κε ῥασα μῖνϑον, βαΐψϑ'. ΟΩΝ - ἐρ αασασίως ᾿δεθυμῶ 

δ μα. λοίσρεσῳ σι κομἠξόμ ἐγόςγίϑά μίξῳ . 

ἐττέοηλισεδώμα καλυ- τοὺς ἐυκόμοιο - 

“τόφρα. δε δι κομὶονηγε βεῶ ως ἐμιτεδος Νεν . 

στ νῶν ἐσ {οιῶι διμιωσὶ λοῦσαν κὰ χρίσαγέλαιω . 

αμφὶ ϑὲμὴν χλαῖγαν ἀξ βάλον "δὲ Χύτῶγα, 

ἐκ. ῥα σιαιμαμῦθι βὰ «εἰ ἀγοὶ ρας μὰς: οἰψουσοτορας 

ἐπε. "ρακί οοία δὲ ϑεῶμι στο κάλλος Ἔχουσα,, 

ΕΝ ρα. μές μότῃ παϑμὸν τέγεος “σύκα “σοικο!ο . 

ϑαύμα νΩΣ όσα ἐν οφϑαλμοῖσ᾽ψ ὅ δρῶσα. μαξῃ 

καὶμ ἸνΦωγήσας ἐσστεα τῆ ῥοεμτ-α. “παροσηνῶλα. . 

ΠΟ 



χϑῖρε ξάμὶ ἀρ καυσοτεὼν ὡυσσα ΙΖ αῚ [αιν 

--ο ϑησῊ ἐμ φος “τί μοι ἜΡΟΝ Φωαΐγρι ̓ ὀφύλλής . 

ΜΗ δὲ σμδοϊεευδε προσέφη “-σολν μιτις ὀδλυοσενς . 

ναυσίκιαα. βυία. “τοῦ μιεγαλιτορος «Ἀκίμοοιο, 

ὄντε μῶν ᾧ εἷς θη ἐρίγθοντσος “πόσις Ἥρης 

οἰκα δ ετελϑέμ μαι καὶ υόσίμε ον ἥμαρ Ἰδεοϑαι Ὁ 

“τ-ὸῦ κεμτοοι κἀκ 4θὶ θεὼ ὡςόδι χαποώμημ 
αὐ ματα. σαγτα.- ΘᾺ γαριεβιώοσαο κονρη . 

ἡ ῥα "καὶ ἐς ϑρόγον μ- -αρ ὐλκίμοον ξαστλια.- 

“ἼΩΝ ἩδνΝ "μοίρα ετ' ἐμεμεον κδόωγτότεϑι ΟἰμΟν » 

ΕΞιρυξαιεγγύβθεῳ ἤλθεν, αἰογε ερίηρον ἀοιδὸν 

Ὡλημοδόκον λαιοστ τετὶμέψορ- ᾿4σεῶζα ραυτὸν 

Ἂν 
μεσ [9] αἰστονμιομὼψ “σρὸς κίονα. μακρὸν ἐρέσας͵ 

ὥλλστστε κήρυ κα. ἄρδει -“σολυμκτος οΏΆνοσενς, 

νώσγεον ἐρρανς αμιὼν ἐτὶ ̓ δὲ “λέον ἐλελῴτῆο 

᾿ἀργφοονομττοος νος - βαλερλῶζαρῇ ἀμφὶς ἀλοιφη 

ξζτρνξ στη ὄν που το “σόρε κρέας οῷρα. Φα γησὶ 

Ὡλ"μοδόκω- καιμίῳ -ῦρος πῆνξομιαα ἃ χυνμεμος πῇ . 

τὰ σὶ γα ρα ϑρώ“σοισιν ἐπὶ χϑορμίοισηψ ἀοιδοὶ 

πιμλς ἐμ μιοροὶ σὶ καὶ αἰδοῦς, διμμεζτρα. σῷεας 

οἱμιας μονσεοιδαξΕ- «φίλησε δεφύλον αοϊζλὼψ. 

ζῇ ς ἂρ ἐδη- “κῆρυξ Ὁ ἐφέρωψν ἐν χε σὴν εϑηκεν 

Ἥρῶϊ Φικμιοδοκώ.: Ὁ λεδέξατο͵ Χαῖρε δὲ βνμὼ ᾧ 

διρζετσόγαα 8: τοι μα “τροχ {με ρα. χέρας ἰα Ἄλομ Σ 

πον: ἐφ -οὐσίος κιοὼὶ ἐδτονος εξ τ ἐρομ μ7-ὁ, 

ὄν τ τεζλημό δογοον “προσέφη “σολυξν τος ονον ἅ ὄυς - 

Δ μι δδοκ εξο Νὰ δῊσε ὀροτεῶν σιγίξοκδ πτάγπτων, 

ἢ ἰσέγε μουσέο δία 2λῖος σας, Ἦ σεγασυόλλωμ 5 

λίημ γορ κατα. κόσμιον αἰ χαιῶν οἱ“τον αΠ2Λ ης 

ον ἐρξα γα ἐσαθόμτε καὶ Ὅογεμ ὀγισαψὶ αὐχαιοὶ -᾿ 

ὡς “τοίου ἰδ αὐτὸς πεν ας ἐὼψ. Ν ἐὄρηου ἢ ἄκουσας. 

ἀλλάγε δὰ μαι κὼ ἴπσοον χόσιμου α σον 

Ὡιουρα τον, τοῦ ἐπστῴος ε ἐστοΐηστεμ σὰ αϑθω, 

Ὀψσοτες ακ ροππολὶμ Ὡλόλομν ἦ ΜΙ α-γε ῖος ὀϑινογενς 

αγδιρῶν ἐλετυλῆσα ς « δὶ ῬΊΛίον ἐξαλάτσαξαν . 

οὐ εν δηλθοι ταῦτα κατα. μοὶ ρὰν καϊαλέξας, 

«ὐστιἰκζεγὼ "σὰ σὶμ μι υϑησομιαι αυθρώστοιστν, 

ωὡςὰ τ χα σοὶ “πσροῷρων βεὸς ὡπσασε.: θεασὴν οἱ ϑωω . 

Ἢ ς φαϑ'. σοαόρμηθῷς βξον ρχέξο, Φαϊνεῶι αοιζλ 

ἄς Ν ῳ 



υϑεν ἑλωγ.: ὡς δι δὼ ἐνοσιλμιων ἐσσὶ νμώψ, 

βαμτεες α“υτευλήομ “σὺρ ἐμ κλὶσιμκοι («λόμτος 

ἀργέοι. “τοὶ ὮΝ δὴ αἰα κλντοομ «μφοθδυσμα. 

εἴα τ ἐμ] " ων ἀΎορη κεκαλνμιμ μοι ἰσσσσω . 

αὐτο) γαρμιμβῥωώες ες ακρότολίιν ἐρυσαψτο ἫΝ 

ὡς ὃ ἀλλ εἰσακ 4 - “τοοὶ Ὡ,α κρῖτα, “σὐλλα γόρδνομ . 

ἱβμκεροι ἀμ φουτο νι χα. Ὡιεσφισὶν Ἥμϑιαμε δουλη. . 

δε 2 ιια τορι κξαι κοΙλου ὃορν μηλεὶ χαϊλκῶ . 

ἰδ κατα. -ὧὐὐ- ράωψ βα λέήν ἐρυσαμηταις σᾶ κρης 

πέσαν μέγαιν α-Ἄλεα. θεὼ θελκτηρῖον Φψα . 

τα ΤᾺ: Η ρα ᾿ἐυφτατελάπτήστοϑαι ᾿ἐμελλῳ . 

ἄισα. ὰρὰ "Ψ ἀτοολέοϑοοι ε ἐπὴν πόλις «μφίκαλνν 

Ζλονρα ποίου μία ν΄ ἰσον͵ σϑ'εία το πσαίμτες ἀρίσγοι 

ἀργφῴου “ριον! ῷοψον γιαὰ κῆρα. Φέρομτοες . 

᾿ς ὁ εὑ Ὡ ως: α ν Ὡιεσσραθον ες α χοαιὼμ 

ἴσα οϑεμεκ. τύ κοϊλομ λόχου ἐκ. “τρολιόμτος . 

ὃν τον ΩΝ ὑΔΊΝ ἃ «(ὃν ε-σολιῳ κεραϊ ξένο αὐσσἱω - 

ὡωστοὰρ δυλυάγῆα: ἀπὸ ἠχλῴν ; δώ ὠμοαντα. Ὡικιφοβοιο 

βίαι ἠστ ταρνα. σι συ ἀμτηθεω μ. ἐμελαίω “ 

Κι ἢ) 2. Ν αἰρόαου ΄-σολ ἐμὸν Φα“τ-οΤολμ κσα α. « 

πῆς πιὰ ᾿υφτα, τα. "εἴα θυμομ ἀθήμην . 

τα.ν τα: ἀοιδὸ «αὐφδνε το κλμόνιῳ ὰρ οδινοσις 

τοκξϑο - λα. αὔραν ὦ δ᾽ δνεμ στο βλεφαίροισι “αράὰς 

ος χε ἐγὼν κλαησι, Φιλου “σοσὶμ ρυαδυοιθονσα, Ὰ 

Ὁς ποεΐης ρόοϑεν “πόλιος Χωυροὶ “σεσησὴμ . 

᾿ς ἀκγεῖ καὶ τκε ἐοσ ἀμμων υνλεές ἡμιρ - 

πεν τον ἐκόδι" με καὶ ὁ 8 πτοιροντέο οὗσα.- 

αμιῷαῦτ ῷ δευμεμη λίία. κωκν "4 δὶ “λετοσσιοδεμ 

ἱζ -πζομστεες δλούρεοσι ΟΕ ραάφΦρένου "ὩΔέκα μους 

Ἂ ξερου Π σα γαίγγονσι “σόμομτε χεμ ε καὶ οιφι 

“τῆς Ὡελεφνοσ-αίττω ἃ χεὶ φϑιμυθονσὶ “σαρα . 

ως ὁζλ νοτεὺς ἐλεήψομ νισοφρυσὶ “λαίκρνου ἄβῳ ᾿ 

ἐνϑ᾽ ἀλλους ἀλὴν “σαῤῖας ἐλάμβανε δαύίκρνα, λῴβων ο 

αλκίγοος Ὁ εμῖν οἷος ἐπεφράσα τάδ᾽ ονσΈΡ, 

β εμος ἂν χοῦ, αρν “ϑιέσεμα χομτος ἀκονσ - 

ὥσξα. 2 λε Φοιηκεοσῖ Φίληρετιμοισι μιατινῶλα.. 

Κικ ἍἌντοε Φοιμκὼμ Ἀγ τορες "2 ὁ μιέδιομστος . 

Ὡλημ δοκὸς δ᾽ ΗΘ σ' ΝΜ εϑεγτω ΦόρμιγΎγα. λίγάαν 

ονίαίρπ- εὐπαμτον! χαριφόμεμος πιὰ ὃν ἀφ 4. 



' εἶ ὄν ϑορτσέομψτε καὶ ὡρορει ΖἸοςαοἴλος ᾿ 

͵ ἐκ τον ὅέυτω “πτώσα τοῖζν ροϊο “γόοιο 

Ὶ ὀξέγος: ἐφβαμιλοί. πθομμο ἄχος Φρίνα εἰμ φιξέβηκεψο 

ὧν αἰ γόμ ἐν σχεθέτω, ρόμῶς τὴ ὡμεϑα. “σαγτες . 

ν᾽ ξηνοδό ὁκοι ναι ξάγος, ἐπσά “σολν καλλῖον ὅντω- 

είνεκια {οὶ ρ ξάγοιο “ταὐ δ᾽ αἱ διοίοιο τ τυκ ται 

' πσομσκκαὶ φίλα. δῶρα τα. ἅ δίδομεν Φιλεομτοςο 

ἀμότοὶ κασίγγιτον ξάμοοϑ᾽ὶ κιετοεῖεσοετυκΤας 

᾿ «γερὶ - ὅς τολίγογτνὃ ἐσ ῥωώφεσρατοίδιεονῖ. 
" στ γώ “-"" ΡΝ συ κά 8ε νοιμευιαὶ κερῶλ αλεοισὶ 

ΟὙικεσ᾽ ἄρωμα Φαοϑ'αι ὄδεσιε κα ἌΆΤον ἐστὶν Ὁ 

᾿ ᾿ζ-σομομ ΘΟ Ι ισε κ 4 καΐλεον μιντΆρτε “σαΤιρτΈ: Ἶ 

, ] δνοι ' δἰ κωτα ἀσςυκοὰ δι πὶ νας Γαΐουσὶ 

] Ὁ λλ { ἀρτ ε΄σαίμσσαν ἀνώγυριος ες αγθρώττωρ 

ψκακόςον δέλοεν ἐοϑλὺς͵ ἐπιμ γα. “σρῶτα. γέμηττοαι . 

πότοι “ασὶ τίθεντο ἐσ ἐκ εκ ὡσὶ τοοκ δες - 
Ὧν ᾧτε εμ-ο1 [αἰαντ ̓ ἐστ κα ρμιοντέε πόλιψτε. . 

οΦ ραιστε “ΤᾺ “σεμιτωσὶ τ τυσικ θμ εμαα Φρεσ! ἔψδες 

Ὁ ἴπηι Φωμ εοσὶ καθερῃ ἐατῖρες ἔασιν 

οι "Ξς 3] “- 

σε τὸ κα Ἀν ἐστὶ τα τόνοι νηες ἐχονοην 
Ὠλὴν 

αλλωτω ἰσα δ νοήματα καὶ Φρινας πὐιρρίς . 

Κὰ "σάντον ̓ Ἰσασ᾽πυόλκας καὶ “σἱομας ἀγρονς . 

᾿ ἀνθρώπων «καὶ λα τμ τα χιοϑ΄α λὸς ἐκ πο ἕοωσι 
ΘΙ ΑΝ ἃ , ,͵ 2 ͵ ’ ἈΝ 

μερὶ καὶ ψεῷελη κεκαλυμμεμαι ὃν δεσιοτοσφιν 
“7 ! .“ “- 1! “ 7 , 

τοετισσημαμξκμος ἐἂὶ Ὡλος οὐδ᾽ α“σολεοϑοι . 

αλλὰ ταις Σοτε “σαττρος ἐγὼν ψόγος ἀἠ ουδῆς 

ναυσίϑοον Ὃς ̓ Ἰῷασιοε "“τοσ δα υνα ἡ α'σαοϑαι 

ἡμῖν, Ουμεέκα τυτομπυιοὶ ἀστσήμογες φαθν ἅ σπσὰ γττὼμ 
φᾷ “ποτε Φεμΐγκω ν᾿ μὩρὼμ όυῬγεα. να 

ἐκπτομισες ανιονσαιν ἐν μεροφ δεῖ πσόμττω 

ῥαισεμι ἐμόν «δε εία. δὴ ἡμεῖν ὅρος “ὐλά μι φίκω λυ 4 
υ «ς αὐόβόν ὁ ς γέρων, στα. δέκεν ϑεος ἰδ πᾺ ἐστ{εἐν . 
2,5 
μγα τ Λε ̓ ῴη ὡς δι ΦΙΔ οὕ ἐπαρίεθς βῳμιῶ - 

Ὁ. ἀγεμ οὐ7οο. ε τς: καὶ τ ἐκέως καταλεξον : 

ὅτστκ “πσευλαγ Χϑκετεκὰ ας τίψας ἵκεο Χ' ώρως 

5:᾿ ϑράπεωγς αἴονυεῖε τρόλφε τάν ϑααζτας ωσας"- 
Ἀμν ὅσοι χαλεσοί τε “« αἱ ἀ γρῖοι ὃν τον ΦκοΣ . 

Οἱιτε φιλάξεμοι; χασφὶ νόος ̓ εαὶ βεονῶλ με - 

φυ ἐδ τὶ κλαής καὶ υ ἂν ρέσι 2 οϑ᾽ ιυμῶ 



μ᾿“. πὐδ)ιιν, τΠΠϑᾷᾺκ,...Ὰς΄δὸθδθ τορΡὸὺὔρ2ὥτὥὔὕὔρΡ2ν ρΣὕὑ2ε͵7ὑπ]τέὸοὑὔ“ῖῇπῇῖῆ“ῇ“ “Ὁ 

“ ὌΝ ἐμ β 

αργήωψ ὀλαψα.ῶμ ἡ Ἰλίον οἱ“ ακονωμ- 
᾿ “- ) “}δ 

“τον Ὡλ ἐβθεοὶ ἐλθὸν “τόσξαν -ἐαεκλώσα 7 οὩ Δ Ὅλεϑρομ 

ἀνϑρώσπ οἱσὶν ἁΐτασα σὶ καὶ ἐοσομιἐψοισὴν α οἱ! ἰὼ - 

᾿“τίστοι κε ἃ τοσμος απώλοχο λιοθι προ 

ἐοϑλος ἐὼν τἀὐκς ρος ἡ “σίμθερος «ὅστε μεύίλίοα. 
͵ “. ͵ ΄“- δε" ͵ τ , 3 “ 

Κι 'δισοι “τ ἐλεϑονσιν μέϑα μια τεκοὶ γέμος αὔωμ 

᾿τίςσον καὶ ἑταῖρος ἀνὴρ κε χαρισμψνα. ως 
» . ) Ἡ. " " ᾿ 

εοϑλος ἐτάέον μιέμτοι κα σιγγητοιο χβήωμ 
, υ’ν ς - 2.» ͵ 3 -» 

γνόγαι. «Οοκεν τα ρος ἐὡν πσεσγυμονα. {Ὅλη . 

ὙΠΟΘΟΟΣΟ ΤῊΝ ἙΘΜΉΡΟΥ ΓΡΑΥΨΔΙΧΔΟ 
ρ χα τῶν οδινοτέως “αἰ γνμεαύστῶν ἐνὶ ἡ Φησὶ πύσολε 

μυκεμαιγοιῖς κίκοσὶψ, καὶ τρὸς “τοὺς λωτοφαΐγους 

“σα ρα γεψέοϑ'αι . καὶ “σροςῖον κυκλωτσσα “σολνφημον 

“σορόνθημαι καὶ “στοντομ ῷα-γομτα. ἐφ ΩΔΝ ἕταιρους ἐκ. 

“΄νῷλωρσοαι - 

ΟΔΥΘΟΟΘΣΑΟῸ Ὁ ΟΠἸΉΡΟΥ ΡΑΥΨ  ΔΙᾺς 
ἃ... ͵ . ͵ ᾿Ὶ , ᾽ Α 

τα. λωτοῷα γωμ κικομὼμ σὺ κυκλων ἐχὶν - 

ὁγνῶλατσαμ ἀβόμεμος “σροσέ 

Φη “σολυμντςοϑλνοσεὺς Ὁ 

αλπκίμοε κρῴον “σαγτοωμ ἀρὶ 

έάέκαε ἠλήρε ἢ 

“τοιλϑὼ “τοῦλε καλὸν ἄκου 

ἐμεεν ἐεγὶμ ἀοιδὸν 

“τοιοῦ ὩΔ δος ὉΩΝ. εοὶ θεοῖς ἐ 

ναλίγκίιος, ὡζλὼ. 

ΠῚ [ρ΄ εἐγωγετι φημὶ στ λος 

Χαρίεσερον. ἅμα - 

ιὰ ὅσπαν ἄν φροσυώμ μὲν ἐχν κα-τὸὰ Ὡλήμον ἀσαγτα.» 

λωστυμομες 2ιαγὰ δώματα κοναίϑομτα ««οἵὗνον .΄ 

ἱ“μιιψοὶ ἕξφις, “αρὰ ὲσυληβθωσὶ τράπεζαι 

σίτου καὶ κρφων μέθν ὩΔεκ. κρητηρος αφνογὼν 

οιψοχόος Φορέκσι κι . χν ὥστ εοσὶν . 

“-οὐ-τοΤίμοι καΐλλίκου ἐνὶ Φρεσὶν Ἄλλαι ναι . 

σοϊζλεμιὶ κήδεα ϑυμὸς σέξρασν τσ σομόεμτ-α. . 

ἄρεοϑ᾽ φρέσι μαλλοψν ὀδνρολεεμος σονα χίφω - 

τὶ “σρώπογτοι ᾿υφτα. τ ἰῶλναα “του καα λέξω . 

κλεῖν {μοὶ πολλα. δόσαψ ϑεοὶ ονραψίωψες - 



ὑυῳΏ όγομ. α. “πρῶτον μινϑησομιαι ὀφρα. καὶ ἃ υμος 

φδετ. ἐγθοναν ̓ σῴτα. φνυίωμ" υττογκλεὲς ἡμι ρ΄ 

μιν ξάᾷνος. εω γι αἱ ἀπ όπροϑι ὡιώματα. ναίων 

᾿} βμοϑνοσενελαβτίαίϑης ὃς ττὰ σὴ ϑοόλοισῆμ 
" ἀγϑρώσοισι κέλω καιμδυ κλέος ουρα μὸν Ἱκ4- 

ἡ ναιετ 2 ᾿ϑαΐκην δι διάελον . ἐνῶ ο ρος ἀωστη 

ψηρυτον ᾿φνοσίφυλλον ἀριίτρεσες ἀμφὶ δὲ γῆσοι 

«σολλαι ψαιχοαίουσι μάλα σχεῦνον αλληλοισὶ 

| Ζλουλι Χιορτε σα ϊμκτεκαὶ υἌμεοσα, Φαΐκιωϑος . 

ἀυτηϑὲ χϑαμαλη ῬΕΌΣΕΙ ρτάπν να λὶ κ{τιαι 

“ρος ζόφον. «Ὁ τ’ ἂν ὅσθε πρὸς πῶ-τμελιόμτοε 

τη χά ̓ἀλλα[αϑὰ κουρόβοφος͵ Ὁ στ ὙΜΤ 

ἐς [αμκς ϑιωαμαι γλνκερώστδον δηοὶ ̓δλέοϑ αι . 

ἡμιεμχι ων τοϑ' ἐρύκε καλνυ ωζλτα. ϑεαων «- 

ὡς αὕτως κίρκκ κα τδισονε ἐν μεεγα ροισὴψ 

καῖν ϑολόεοσα. λιλωομμη “ποσὶν μαι “εὐ 

ἀλλέμ ὃν ἐξ τα ϑυμον ψὶ ἀὐθάδίν τον 3οΨ «- 

ως ουϑὲν γλνκίον ἣς πσωρίο οξουϑὲ πφνένῶρ 

γἱνεῖ σὰ 4 και τος αὐ σοστρανι -: “ἰδῇ οἰ γον 

[αἱκ ἐν αλλοδιασπσν ναι ά᾿ α΄πανδυϑεστοοκλωμ . 

2 αγετοι κιὼ μόσχον ἐμιὸῳ “πολυκηϑὲ ἐγίασσω, Ν 

Ὅγμοι Φεὶς ἐφένκεν ἀπασὺ Ῥοίηϑεν Ἰόμστο 

Ἰλῖοϑ ἜΡῈ Φερὼψν ἄγεμιος γεϊκ ὀμεοσὶ παελαιλσε 

ἰσμαίρω ̓ ὄγθα 2έεγὼν πὐλὶν ̓πραϑομ.- εὐλεσα γόνοι 

ἐκ. πόλιος ἀλο ρα, καὶ κτημιαῖα. “Πολλα: "λα [όγες 

ϑλαυάμ, εϑὸς μστήῆςμοοι δ τ ῤξόενεε κιίοι ἰσης- 

ἐγ ϑ' τοι εἶν ἔΎω Σ ιβῶ ππσοῦνὶ Φένγεμιῳ ἡμιας 

ἀγώγεα. -«“τοοὶ δὲμέζα. νησσῖοι ουκ ἐπ Ἰβομτο 9 

᾿ενθα. διε-σολλομ μὲν μεέϑυ πίνίο --σολλὰ ϑὲμηλα. 

ἔσφαον παρα θιγα. κὰὼ φλίποδας “λϊίκας βοῦς». 

τόφρα 2. ἐρ οι λχόμεγοι κίκογες κεἰ κομεοσὶ Ὑγεγώψ ὄν . 

δισφὶν γάτογες ἐπα τὰ ἀμα. ́λ ἐὐβεέ κιαὲ ρήους 

᾿σσέρον ψαιομτ-ες εὐἱσάμ. ἐϑο μὰ αφ' ἵγστσων 
αγδρασὶ μιἄργα οϑαι καὶ Οβὶ ΧΡ “σεζονε ἐγττα. 

ἔλθον ξυφϑῦσα φύλλα. “κοὐ ἄψθεα. γίνεσαι ὡ ΡΝ 

λέρίου - στότε δηρα κακμῶλιος ἄισα. παρέστη 

ἡμεὴναιγομ ὁροισὴν, γα λγεα “πολλὰ πτάϑω με: 

ανσ μεμοι δος ἐμαί ΧΌομ Το μα χίω "παρὰ νηυσοὶ βοησι . 

βαλλογϑι ἀλλήλους χαλκήρεσίνε ἐγ Χήκοι 'ν" 



ὀῷρα. σαν ὼς ᾿ καὶ “ἐξο ἵδογαμαρ 

ἐξοῷραι ὩΣ αλεξ ξόμ. ἐμοὶ μεέψμομεεμ “σλέομας τσερ ἐόντας . 

ἡμιος Φιδεέλιος μδεεγιον το (ούλνυτόυν ε: 

Κὰ “τ οτεῶλκ κίκογες κλίμα δὰ μασαψτις ἀχαιοὺς . 

εξ ζιαΦεκασης ὑὸς ἐὐ καρ ῖδες “τι αὐροι 

ὠλογϑ' «δι ὥχα λοι ῷυ ἌΝΘΜΡΙ ϑαγαντιόμτε μόρομττ 

ὐϑὰ 2 ε “προτέρω -ολέομοεν σπκα χήμ μοι “τορ 

ἀσίεεροι ἐκ. ϑαψα τοῖο φίλονς ὁλεοτα ψντ-ς ἕτάρους, 

ὃν ὥρα μοι “προτέρω ὑκες κὶομ απ Φιελίοσοι « 

“αρίμτοῖμα- “τ-ῶν δι(λὼμ “τούρων “τρὶς 'εκιαομ αὔσαι 

δὶ θα μον ἐμπσεδίω κι κομων υ-υτοδνηϊωθέμστ-ες 

μνηνυσιὶ ὁ ἐστωρσαγεεομ βορεηυ ψεφεληγβετα. φάς 

Ἀαιλασσι θεαστεστΐν σω ὩΝ ὲ νεῷεεοσὶ καλνΕ.- 

γαῖαν ὅμον καὶ “σομττοῳ - ορώρῴ ὁ ὀυραψοθεν νυξ . 

“ αὐϑὼ ἐὐτ4φτεφέρομτετικα ρσίαι ογἷα- 2 λέσι 

«τριχϑαύτεκαταρα χϑα. 2. τεσ χῖσεν ᾿ς ἀνέμοιο 

Κὰ τα αὐ έςμια ς καστθεμιεν Ὡλάσα τος ὁλεϑρομ ᾿ 

ἐυπτὰς Ὡζεοσυμένως παροδνοσαι μεν πυσᾳ ρον Ἑ. : 

ἐνϑα Ὡιὐωψυκϊαςλνοτ μαῖα σμὠεχὲς α΄ 

[Κφα εϑ'δμ οὐ καματτε καὶ αΛΎεσι θυμὸν ᾿εδλογπτες: . 

δν ὅστε Ων" περίστιον μα ὸκρ ἐντσλόκαλιος “πελεσιλὼς 

ἵππους αν μηέψοι ἀγαθὴ αἶα. λάκερυσαμτος 

με εϑα.- τὰς δία ἀψεῤιος τΈ ἐἰνθεβρίῆετῃ τ ιθωον - 

Κὰνυ υυκεν ἀσκηβης κόμη ἐς “σα τορι. α. [αϊαν 

αλλαΐμεκνμα. βόος τε σσδιγμα μὴ οὔ τα. μαλάαμ 

Κὰ βορέης ασέωσεπσαρέσσλα ξεν δὴν κυβηρὼμ 

ὄγνθεν Ὡιεμνῆμαρ Φερόμίω ὁλοοῖς ἀψέμιοισι 

“σὐνστον τὶ χϑυοιντωϊὰὲρ “Δέκα τι ἐπγέβημεεν 

Ὕαιης λωποοφα γων ὁ ἱτὰψν θίγου ΓΝ 5Ρ ̓εδιουσὴν - 

μϑα δλε ἐτλτσάρον βημν καὶ ἀφνογάμ εϑ᾽ υὸ Ὡρ 

ἄνα 2 ιὲ ιφυνον' εἌομτο ϑοίε σα ρα. ὑμνσὴν “τα ροι 

αὐὰρ ἐττῷ σύπτοιο τύσαοταίμ εϑ'νδε “υοσοητος 

ΞΑΝ “-ὁτεγὼν ἐσηθερονς “τρο ἴον τ βοϑαι ἰόμτας 

ἀγόρε νὼ κρίνας, τρί τατον κὴρν χαμόσασαε- 

ὥντιψμες ἀγέρες ς φενεσὶ χθονὶ σίτου ᾿ἐϑομτοις. 

δὶ ον ΧΥΝΑ οἱ χόμ νοι μᾶγεν αφδρασὶ λωτοφαί γοισημ 

ουὸν ρα λωτοφάγοι μῖϑιον ϑ' “ταΐροισῖμ ὁλεϑρομ 

ἁμιζεροις -αλλαίσῷι διοσανλωτοοοπσάσα οϑ σι 

“τῶν ϑ' ὃς τις λωτοῖφ φα γοιμεελίνδεα χα ρτσον 



Εν ; “ ΠυΣ 
“κῶς αὐσα-γγέλαι “τ αἰλιν εϑελεν ὀνδὲ ϑεοϑσι, 

ἀλλομοῦ βουλομτο κα αγδράσι λωοφαί γοισ 

Ι λωτὸν ἐρι πῆμ. εῆρι μιεμέξεευ νόποντε λαιβεοϑ'αι - 

“πους ΗΝ ἔγων ἐτσὶ ὑκας αν ἐπε πρενηη ̓ἀψαῖγχν « 

ψανσ Ὥν αν γ' λα φυρησρ τὸ ζυ ̓ὐδὼ ὅσα. ἐρύσας . 

ουσδθ σους δύους κελόμμν ΠΥΡῚ ὕταάρους 

ΘΕΡΆΗ͂ΙΕ ἔψονε ὑμῶν ἐσιροινι ὑρρα ὡ καίων, 

μισω στὶς Ἀωσοο!ο Φα-γὼν νόσοιο λα ϑησγιαι . 

ΦΊΩΝ οι  σθῶρου κα ἐσσὶ κληϊσὶ καίϑιζον - 

ἀδίθοι ες ἄμθεψοι “σολτίω οαὐλα. πον τον: εὐφλδρχὴν Ιᾳ- 

ἐὐγθωδ ἑ “πρόπηῃρ -Ἅ ἔολοεῦ α΄κα- Χμ μοὶ Ἡπὸβ 

“ιν λώπρων ὥς ἴφιαν τ Ῥῷιαϊλ ων’ ϑεμιίςγων 

ἱκόμ θ᾽ ὁ δὶ 86: διο! σι “σευτοιβότος ἀβα γα τοῖσιν, 

κε ξφυτ- ονσὶ ; χῦσ: Φντον ϑπαρόωσῖν . 

αλλὰ τὔγαἄξαξηω καὼὶ τἀ ϑθων “σαγῖα. ῷῴνονται͵ 

σσυ ροὶ καὶ κριθώ, κῶλα μσελοι ἀὐγττε Φερονσῖμ 

οἰνομ ερίσάφυλον, καισφιὶν τος ὅμ ρος αεξά- 

“το σινΩΝ ὅπὸ γορὼ βουληφόροι ὅτ θέμίσπες - 

ἀλλόϊγν- κλῶν ς ρέων ναιουσὶ κάρηνα: 

ἐμ «ἀσέσ γλαῷν ροϊσὶ . βεμ σά αὶ ΦεῚ εἐγξα σος 

“σαὐόνων ἩὩΝλό Χῶμ ον2 αλλιλων ἀλεέγονσὶ . 

νῆσος ἔυάτα λαίχῴα “σαρεκ. λίμεεμος τοεταψνοας 
͵ ͵ "} ΓΑ Δ Σς ε 

[αμε κυκ, λώπεων ὕποεσ χεῦνον ὕὅταπτοτηλον 
Ὕ  ἢἢ 3 οοϑ ᾽ εἶ» ᾿ " 
υλπεῦσ τοὐνὸν  γὲς απ ήρεσιαι γεγαία σὰν 
2! “" ὥ Π ν ͵ 2 ΄ 2 ᾿ 
α΄ Ὑριοι "ον “ει εν τὰ ρ σα τος αμβρωσσσων αὐὐϑυκῴ. 
96! "πων "ἜΣ ὦ ! ω “ἂν 

δ εμαν σοι» χϑευσι νὐσυνἡρρλνοὶ ὅνττεκα ϑ' υλὴμ 

“ [ει πα σ’ Χουσὶν κορυφεὶς ο ρέων, ἐφεφοιρεα; 
᾿Υ ΔΟΝ, ΚΦ 

ὅτα. τῆι “σοι μιμμσὴν κι αἼ7ὰ ἴσ- χέχα ἢ Ἵ τὰ ρότοοισίν, 

Ὁ Δλὶ κὐλ ξυνὸς τὴ “αἱ αμηροτοος Ἰβαμῆου “σάντα 

ἃ μὸν ρὼψ χηρδά . βοσπ 4 δὲσοε μηκαδος ας “ 
5 λ ͵ τ ͵ “" 

ὅγα-ρ κυκλώπεεοσ: νεες σταρα- "“Ἰλτοσσαίρνοι, 
᾽ » 1 ΌΝ -» », ἢ -’ ͵ 
(Ὁ. αἀνὸδρες γκὼν Ονψὶ “τεκτογμες οἵκεμκαοι 

γνεας δ σελμιονς αἰτκεν ποελεοιεμ' ἐκιατα. 

α σε α«γϑρώσστωμ ἵκνό μεμα ὁϊὰ τεσσολλα. 

α γϑρες ἐπαλλήλους υπυσιὶ -αϑοωσὶ βϑαλαογαν . 

ζ τι ἐσ φὶῳ καὶ ἀκ ἐν κτιμ γεν "κά μορτοο, 

ὕ μν γαΐρτι καοικ. "γε: φέροι" δεκιψῶ ριά: “τ αὐῇα.. 

ἐν τε ἐν λῴφμιῶγες ὃ ἃ λος-σολίοιο “σαρόχϑας 

νονρηλοὶ μαλακοὶ μάλα καφβιποοι ἀμσσελοι ἐμ : 



ὠνῶιαροσὶς Ἀφ -μώώλωκε δα ἐὺ ληίου αὐί 

ἐς ὡρας αὐκῶν ἐσ ῳ μάλα τίαρ νὐονοας- 

ον σλέλιμ, ἔνορμεος, ἁμον χρεὼ πτάσμα τόςεσιν ; 

ὄ “τόνγας βα-λ ἐήν ὅτε παρυ εψμδήι ἀγα ῥαι. 

ἀλλεϊκέλσα 7 ας μήνα Χρόνου, φσοκεψαυσπέωμ 

θυμὸς ἐππσοτορυωκ ἜΝ συν ἀ σωσὶν αὐτο ς 

αὐτὰρ ἐπὶ »ιραΐῖος λιδείμος βέφ ἀἰλαὸν νδὼρ 

[Κρένηὶ ντοασήους πὶ ̓ Ὡ οι ἐροι “σεῷνο σὴν. 

ὄυθα κατεσλεομ. εν κολης βεος ἡγεμιοψόνε, 

ἐνκῖτα αι ὀρφγαιην «ον Ὡὲ παρουφαιψεῖν Ὡχ οϑ ας 

ἀπρ [ἂρ ιγκυσὶ βα βφ κ ἐν, ου 2ιἐσελῆμε 

ὀνραγοθεμ “σρονῷαιγε .καϊΩχΟγοῦλε ἐγεφεεοσῖῳ . 

Ἐν ϑονπιςτω νῆσον ἰσέδιρα κα οῷβαλ μιοῖσὶν ᾿ 

ουτοιὼ κύματα, μαχρα. κυλιμονομεγα. ροτο; Χέρσον 

᾿ἀσϊζλομον “πρὶν νμαςενοσέλμους ἐσ ϊκέλσαι- 

[Κιλο σι δεγηνσὶ καξῴλο μεν ἴαία. Ὄσσα ᾿ 

ἐγ. “Δεκαι οὶ δέμενε ἐσσὶ δΑΎεἾψὶ ϑαλάοτης ς 

Ἐγβα ὩΣ ἀπσοξρίξα ματος ἐμ ήναι μεν κῷ Ὅλα ν 

ΕΥΡΎΣ ᾿ερ γενήα. φαΐγα ῥοϑλοθλαίκ τυλος Νὼ νως 

ϑησον θαωμ αἰζομττεε εν εὐμεοϑα. κα ταυτί. 

ὥρσαν Ν ὑϑμι αι κοῦραι “Αἴος ααὙϊόχοῖο 

ϑιϊωίος ὁρεσκώους Ἵνα ὰ «--ἰμήσ αν ε «ταῦροι . 

ἐωγίκα καμσυλα. τοξα- νὴ παἤ νέαις ἌΝ χώώλους 

εἱλόμεϑεκ. ὑμῶγ, Ὡϊαδιε τρίχα κοσμηβεμστ-ες 

βάλλομεν" ̓"ἀιοῥα οὐ ἐδ εὐὐωκ ΕΚ θεὸς μεψοφκεα, ϑηρω “Ὁ 

ἔνες μὲ μοὶ ἔσοντο Ὡινώδιεκα. «ἐς 2λ ὲ ὑκα σὴν 

ψ νέα. λατχαψου Βξγαβι ἐμ οἱ τε ΘΑ εε ἐξελον ὁ δὅϊω - 

ὡς τότε Δὰν ππερότερη "καρ ἐς ̓ κέλλον καϊαδιωτα, 

μ ἕδος 2 μοι κρία τάασετα καὶ μέθυ ἡθνο 

ὀνΐαρστω νηῶμ ἐξεφοβυττο οἱ οἴψος ἐρυϑ ρος 

ἀὐλλένένμ .ππσελλὸμ Ὑὰρ ἔμ Φιφορῶσ ἵν ἑκα οι 

ἡφνυσαμιε- κἰκομων ἱερὸν τῆολίεθρον λανῆαε - 

Κυκ λώσσσων 2 ες γαῖαν ἐλά Ἰύξεαι γνς ἐὀμήττων 

[ΚΚατογόντατογτε ΦΙΟῪ. ἫΝ οἱῶν ́““εκαὶ : αἰγῶν . 

ἔμος Ὡ κελϊος καϊεδν κω ἐσσὶ ἰκγίφα ς ἀλᾷ Ε..᾿ 

2" στότε κοι ϑηχεεν ε ἐπὶ δκμεψὶ βα λον Ἔ . 

ἥμος Ὡξηρί γέγέα: Φαγν ῥοϑοδια κιτουλος ἠώ ἠὼς. 

Κὰ “τ ὀτεγὼν αμην θέμε οὐ "σα σσα.σ ἵ {στον ̓  

δηοι θὰ μῶν κεῖ μι γε “οὶ ἐρλμιος «ταῖροι 



΄- ς ὲ . 

χαντο εἰω σσυὼ ὑπ τεμη γον ἐμ ο)ς ὔβνρ τών 

ἐλϑὼν “πτῶγδλαν δρὼν “σάρησομια ὃ ὄνστηγες ̓ φσὶν͵ 
41 γώ} 

Ἢ βδϊγυθρές ἀκ κοὰ ὁ ἃ γρίοιόυ δὲ Ὡΐμκονος, 

πε Φιλόξμοι καὐσιφιν νόος ἐπὶ ϑεονῶλικς - 
Ν , Ἢ ἘΚ ΑΟΝΝ ΠῚ, 4 

Ὁ) εΦουων νὰ νος ἐθίω ἐκελδυσα 2. ἔτρους͵ 
) ! 2)» Υ 2 ΄  .- Ν 

αὐ τουσταμβοαμήμανα-τε “πσρννησια. λνσαι. 

δὶ “αὐ ἀν}  4σίξαιγον «ὦ ἐπὶ κληῖσὶ καΐϑι ον - 

ἑξηκὩΣ ἑζόλεψοι “σολιὼ λα. στ. ύ “πῖον ἐρέγμοὶς . 

ἀλλότο δὰ τὶ στον χόρον ἀΦικόμ.εϑ᾽ ὙΎν-ε εὐμ-τες . 

ἐν α 2 εστσ: Χαῖτιν πέος φδομψα ΟΧ ϑαλάογας, 

υΣιλὸν ὁ δα Φγησὶ καταριφές. ὧν! δι. διέσσολλαι 

Μλ ομεςτεκαι ἄωγες ἰαϑεοκον - διῶ αυλι 

νη λεδιμι το καω ρρν χέεοσ, λϑοισῆν, 

“-αἰκρσήγτε" τ νον δὲ δρυσὴν πὰ κι μιοιση ο 

ἐγϑα Ὡζαγνρε ἐμίανε, ̓ σππελώριος, ὃς κῶν γδνηκῶ 

οἷὸς -σοιμιαάψεσικεν απότροθεν ουδὲ μια ὁν ἴονς 

-σωλήτελλασσα αψ ὄἄνθεμε ἐὼν ἀϑεμοοῖα, ῥίν ἘΝ Ε 
) ᾿ σι. τ Ψ ἡ Α4 2 Θὰ ὁ » 

3.αὐ τα ρϑαυμ τετνκῖο πελώριον ον ὁ ωκ ἡ 

ΠΣ ΌΥΣ γεσὶ τοφαΐω αλλα ρίω νἌμεμταὶ 
“2 «-γΓ ͵ - » γ 

υλὸν ὁρέων, Ὁτεφαψεέτοσα οἷον απσόνφῳψ, 
κὰν ᾿ , ή 

κι τύτεσοονς ἅψιους κελόμοιγνερίηρας ἕπτάρους 
2 - 4 “ ΝᾺ 

τον τ σαρυ ηὅστελεγμᾷν κι ὦ γκα. ἐρνοϑαι 
Ἄ, ΔᾺΝ [ « ͵ γ 2) ͵ 

αὐὰ ρ εἴων κρίνας στα ρωμ δινοκαιοδεκτρίηους 

ΓΗ 1ὼρ αὐγεον ἀσκὸν ἐχοὸμ μέλαψος οἰγοῖο 

ἀϑοεο ες ὕψι Ἑὥλωκε μαΐρων δ: αἴψβεος τὸς 
«Ὁ Ὁ ᾿ “ΝῊ " : 
ἔδευς απύόλλω ος ὁς ἰσμιαρου ἀμφιρεδικ φ, 
«-᾿ Υ “ ᾿ Α Ὁ φ 3.) ΠῚ Ὺ 

Ομ μὴν συωτσαισ το Ῥιο: χομεϑιν δὲ γυωααχ 

α φομ μοι, ὡχκ 4 γὰρ ἐμ σλσεὶ ὩᾺ ἐμ διρμεμ το 

Φοῖβον ὡτυτλλωγος . ὅϑὲμὸι “τόρεν αγλας Ὡιῶρα . 

Χρνσον μεγμοὶ δὲῶκ δ ἔγχεος τὴ α. τ αλαῇα.- 

Ζιῶκε ὌλεμοοΣ κρητῆρα “Παγαρί ν ρον Τὰ ρα τα. 

οἴμον ἐν αμεζδιζοα ράυσὶ ὥιυώδε κα. “τσ ἀφνογας 
ὅρων ἀνοιρά σῆον ϑέομ-τοστοον ὁ ονδσῖςς αὐτὸν 

Ἐπ ρδά δμιωμονζδα μφισόλων ἐμ οὕπω, 

ἀλλα ντος ἄλο Χχόςτε φίλη σοα μίκτε μι οἷο 

“γα ὅτ ἐπα ψοιε “ελικδιεα οἶμον ἐρυθρόν, 
ἐν σας ἐμττλάσας νϑαΤος ἀγακίκ οσῦ μίέτιρα. 
Εν ῃ ̓Ὀϑλρι ΩΣ ἀδδίς ᾿ἀἰσυοπερνητῖρος οὩ 4 

δεασεσίκ ταν ὅποι Ὡπτοσ: ̓ χάοϑιου φίλιον ἡ Με τὺ 



σον Φερουμ ἐμ πτλήσα εἰ ἀσκὸν μίαν δὲ καὶ ἢ ηἠἷς. 

Κωρυκω. .ὠστῖκα γάρμοι δἰ ϑυμοοςὶ ἀ γηψὼρ 

ἀγϑρέτελά σεοϑοι μιεγαληψ ἐστ ίμεμον αλκίω 

αἰ Ὑρίου πε δέεας δ» λοσνα. σε βεμίχας-, 

καρταλιμωςῶν 4 ς ἀὐβον ἀφικὸμ εϑ- ουδέμιν μῶλον 

φρομιν, αλλιμόμ. ἀν Ε νομὸν καῖα “σίομα μῆλα - 

εἌβϑογτοεςῶν ἐς αὐβον ἐθμώ μιοϑα Ἔκαςα. 

“αρσοὶμεὲν τονρῶψ βρίθον - σγμομ“τ-ο δὲσηκοὶ 

ἀργῶν "Ὡξερίφων δα κεκ ρῖμι ἐμαιῶν ἐκ τας 

Ἔρχαῖο, χορὶ αὐλὴ “τρόγογοι͵, χωρὶς δὲ μι τασσαι, 

χωρὶς ἐῶ: ἐρσα - να ονὩ ὁρῶ ἀτ[εα. σαντα, 

Ὑρυλοῖτο σκαεφίδεςτε τίνγμενα. “τοῖς μα μιέλγε . 

ἐυθμ ἑδὺ ππρώτιοϑέτιάροι Αίαγομτεπσέεο! 

“τυρῶρ ἀγνμίψους Ἰόρθα “τ άλ᾽ν ἀυτὰρ Ἐπῴτα 

[καρ -αλίμωςε ἐσσὶ να. ϑοὼ ερίῷονυς τεκαὶ ἄρμας 

σπκὼν ἐξελασαϑῖ ας ἐυνλίν αλμν ρὸῳ νῶλωρ- 

αλλεγὼ ου-σιθόμίω.. "τὰν ἀλλ, κέρδιον Ν ἐν, 

ὀφροι τορτε ϑοιμει καὶ Νἰχδοί ξένια. Ὡλοίκ, 

ΟΝ Ὄ τήνας ' τπαίροισι ̓ ῷα ψής ἐρατήρος ἐσεοϑ'αι - 

ὦγθα. ὁ. δέσον Ρ κα γῖες ἐμένα μὲν δὲκαὶ αὐ7οὶ 

ΓΝ ρὼν αν μγοι Φαγομῖῳ μιέγομοεν τίμι ̓ΨΏλον 

μι εγοι εἴως ἐσηλθε νέμιωμ Φερεξιδορίμ ον ας χϑος 

᾿λλς αφαλέης ἵνα δι προτὶ 2 ορσσ ον ἂρ . 

᾿ρκτοοϑ μῶν ἀύβοιο βαλὼν ὀρυμα δον εθηκιεν - 

ἡμ 4ε δὲ δίσαγἪαες απσέοσυμεϑ'ες μυχὸν ἀὐῥον . 

Τὰ ρ ΟὟ ἐς ὄνον ασίος ἤλασε “στομα. μῆλα. 

“σαΐα. μαΐλ᾽ δα Ἀμιελγε - ταάζλάρσεμα. χῴτε θυρηφιὶ 

ἀρμῴον «τέβα γονετε, βαβθῴις ἐκποϑε ἀυλῆς- 

«Τὰ ρ᾽ συ φτισεθηκε θυρεῦψ' μίαν υ Ἡκ ΘΝ ἐβα 

οβρίμον ονκὰψ “τ μγε ὌΣ κι βκοο αμαξαι 

ἐοϑλαι τεεράκνκλοιϊ Συξὲν Ζὥλεοςο οχλίσηαν͵ 

“τόοσην ἡλὶ Ἰβ τον πέτρην ἐσσέθηκ Ε- ϑυρησὶν ε 

ἐφ μι ἐροςῶν. "μ- Ἄγε οἷς καὶ ὰ μενκαύθα ςἃ ἈΠ ἐπε 

ΘΗ α καϊοὶ μοῖραν, κοὼὶ υτ- ̓ ωεδρνον ἢ Ὡς ἐν ἑκα ση"- 

ἀυτίκα δ. Ἡμιϊοτυδδὼ βρόξῥας λόυκοῖο γαλακῖος 

“σλεκτοῖςε ἐμ πιαλάροισῖν αμεμσάψεεψος κα στέθηκ Ε- 

“Ἡμισνῶ ων ἐσησεν ὧν α Ὑγεσῖν οφρα. δι Ἂμ 

συϊμάν δὺὼαγνμ έγω͵ καὶ δι τοτ δόρπον κι . 

ωτὼρ ἐσσδκ απτόνσε -σομηεσαΐμιψος τα σ. ̓ερία, οἷν 

ἨΗῚ 



᾿ Κ ὰ τότε οὺρ ἀγέκαεκο 4σ δ ἀρίξο Ὡιάμίας» 

Ϊ] ᾧ; ξένοι. στ μεσ εσέ. πόθεν “σλέϑνυγρα. κίλόυβα. 

᾿μγοὶ κι Τὰ πσραξιν, Ἡ ̓ μιαλζιδως ἀλαληοϑε 

δια “το Ἀπῖσηρες νσάρϑ λα. “το τ λόωμοσι 

“ἰυχὰς ἐρλρι γω ἐψο καικὸμ ἀλλοῦ προϊσὶ Φερομττες . 

Π] ὥ ̓- ̓ ῷαϑ'- «ὑμὶν ὡἰηρεκαΤεκλαίοϑα Φίλον Μ“τορ, 

᾿ Ὡι φ«σαΐγπττων Φϑογίομττοε ξαρωνώζομτε “σέλωρομ . 

Ἶ ἀλλὰ κιαὶ ὡσιμεῖν ἐπσσεοσὶν ἂμ φβόμεμος “τροσεφτομ Ξ 

' ἡμι4ς “οὐ βοίηϑ ἐν απο σλαςχθέμτες α χαιοὲ 

Ι στα ψτοοῖοις ἀμεμιοισὴμ ὑπσὲρ μέγα. λαϊπμα βαλίοσης 

ἰ; ΣΡΞΟΛΥΑ: ἐμιεμοι οδνηῳ ὅδιομ ἀλλα. κελόυβα. ' 

λϑομ -ὄντωσπσον φεὺς ̓ βελεμοστίσα οϑοι 

λαοὶ 2ια“τρφόνεω αγαμέμψομος ἄν χόμεϑ᾽ μαι ἥ 

“τον 2λὴ “Δ γε μεγίσου ὑπαθυραάγίον κλέος ἐστὶ - 

“τ οσὴψ παρ Ὡειέσερσε “σολιμ καὶ α-ὐτώλεσε “πρδνα 

“σολλονυς- ἧμε ἐς: 2ιωπεκὶ Χόνοι. ἐμοι Τα. σα. Ὑουα, 

Σκόμ.ε9" ψπ| τόροις ξάμηϊομ ἡ ἡξγς ἃ αἌλως . 

Ζώνς διωτομω ἅπττε ξήμων θεμεῖς ἐσπὶψ - 

λλ ΩΝ Φερισπε βεουδ ἱκίτα ΖΛ τοι Εἰ μὲμ - 

ες ει τομ. ἡ"ττὼρ κι (ξαΐωγ7ε ξήνωγτοε 

ξάυιος οι ὃς ξείψοισιν ἀὐμαιϑοίοιοίν ὁ-σΝ 4.. 

ὥ ες ἐφαρείω - δῶ εκ ἀυστης δὲ ποία νηλεὶ βυμιῶ 

υπσῖος ἐς ὦ ξᾷμν Ἡ τηλόθεν ἀλήλονβϑας - 
-Γ λ 2. ͵ 

Οσμεβεους κέλεαι ἡ ιήδιμεν ἡ" αλεέκοϑαιο, 

ὃν γὰρ κύκλων ἐςῶλιος “αὙϊὸ χον αλεγονσὴν 

ον Ὡιεθεὼμ ἑακαρων «ἔπ ἀκ “σολν Φερτ-ῦδοι ἄμιν 

ον ἂψ ἐγὼ 2 ἴος ἐχϑος αλόναίμιεμος πσεφὶ ὀνο μιίων 

μεσ ὅϑετιάρων ἄμη ϑυμιὸς μεκιλά 4. 

αλλαφεοι φΦό ὅπη ἐσ’ χες Ἰὼμ ὀ  γία. γὰ υπα- 

Ἦγσον ἔσυσ’ χαστιας Ν καὶ σ' χεθομο οῷρα. ΔΈΗΝ ̓ 

[Π] ς Φαΐτο “πἠράφωμε ἐμέ ῶου λαθεν δοσκα. “σολλα. 

τρλνοιου ΕὟΡ ορρβου “σροσεφίω διολίοιςε ἐπσεεοσὶ . 

για: μψμοι κατέαξε ποσαδιαίομε ἐψοσ΄ υχϑὼμν 

“προς πσετρησι βαλώρ' Ὀμύνα ἐπὶ ἡ πτφρασὶ γαῖνς 

ἀκρη ἘΝ πελάσας: «ἀψεμος 2 ἐκ. “τόμτον ἐνάκῳ : 

αὐτο ρεγὼ σιω “προς Δ ε Ὑτίκφνγον ἀσσὼ ὄλεϑρομ . 

ΠΣ ε ἐφα μίω : δϑλέμιον ὃ δεν πρῶ ο νηΆ ει βυμιῶ 
3.2 9. 

αλλ Ο γαγαΐξα εἰ “πάροις ἐππὶ χέρας Ἰαλλε 
͵ὕ .«“ ͵ ᾿ ᾿ 

σνὼ Ὡεε νὼ ἑκαρζας ὡς τεσκνυλακας τῷ ο7:| [α " 



Κι τ κι ἐγκέφαλος χαμα δὲς ῥέε 2 ὅνε δ είαϊα ν. 

ϑήξους δε δία κ. εἐλεϊ σι ταμὼν ὡπσλίοσ α7ο Ὡλόρτσον “ 

᾿μ"οϑιεζχώς τε Ἄεὼμ ὀρεστοροῷος οὐδ απσελῴσεμ. 

᾿γκαϊταύτε σάρκαςτε καὶ οσέα. μι νελοεν τ’. . 

ἡμ-4ς δὲ κλαοΐ]ξες ἀψγψεσιχέθομον αι χέρας, 

σ΄ χίλια ἐργόρϑω ἐς αμα χανίκῶν ε χε ϑυμὸμ . 

αὐὖῖα. Ρ σά κυκλων, μεγαίλιω ἐλησαῖο υλδωυ, 

αυδιρόμεα. κρε εἐδὼμ καὶ “στα κρήϊ ον γαίλα. -ανων, 

ΚΑ τ ἐγτοοϑ᾽ αὐροιοστιαγνοσα μενος δια, μιηλωμ«.ς 

τογαϑὶ ἐγὼ βουλώσα. καῖα. κεαλιτορα βνμιὸν ; 

| ἧς ἀφο ἰὼν ξίφος: ὁξν ἐρνασα μεεψος τάφοι μεβρον. 

ὕὑτα μεμα “ρος σηθος, Ὁ 58] Φρίνες σαρ ἐχουσίψ, 

χερεσυϊμαογαμεγος οἰ ἐτδος δλεμιεϑυμὸς ἐρνυκιψ - 

ον γάρκε κα αμμες α-σωλοόμε ,ϑ᾿ στῶ σλεϑρον ᾿ 

ΕΗ γαίρκεν δυυα μιεοϑια, ϑυράων νηλαων. ; 

χϑοϊρὶ α΄ ὐώσα οϑαι ίϑον οββρίμ ορ ϑ πτροσεβακεν " 

ὡ ς-“τοὐύτελλ σεμαί χοΐϊες ἐμ μα μεν πῶ υ δίαν . 

κμοκῶὶ »ριγεγήα. φνν βοϑοΩλ αἰ κΤυλος᾽ κὡς͵ 

“οἱ στό ὧνρ ἀψέκαιε καὶ ἸἩμΆΎ Ε. κλντα. μηλα. 

“σαΐα. καῖα. μοῖραν καὶ υτ  ἐμίρρνον! ἐπι ἕγκα οτΝ σ. 

αὐ ρ ἐπ 4 να αι ζυσε “σομησαάμεμος τ-ὰ ἃ. ̓ερία. - 

συῶν. ὅγιρἰάντεῦ Ἄψω μαρζαςες ὠςυϊλίασαῖο δόρπον . 

2 {υγίσα «Ὡὐα γῇ ἔον ἐξηλασ. Ε- -σἱομα μιιλα.- 

ῥηϊδίως ἀφελὼμ θυρέον μίαν αὐΤὼρις εα ψτ-α. 

ἀ“ ὑσιθεχως {τεφαρέτερκ-τὐρεσ θῴι. 
“πολλὴ δὲ βοίζω -τρὸς ϑρος σε ίογα. μιλα. 

Κυύκλωὕ- -αρε ἐγὼ λυσομημ» κακο. Σ  υοσούνοι. « ὅζωμ 

ἤπως “τἰσαίμην 2 ον δέμοι δζχοοι ἀϑῆμη 

ΩΝ ε δλέμοο; καῖτα. ϑυμογς ἀρίσν Φαινέτο βουλὴ. 

κνκλωτος [ἀρ “κ4το μεία βόταλον παρὰ. σμκῶ 

Χλωρὸν ἐλαΐμεον, τὸ μὲν ἐκζα μιν οφρα- Φοροίν 

ἀυα ψϑέψ - “τὸ μὲν ἀμμες εἰσι κι ομεεν ̓ἀσοροωρ ες 

σσομϑ' ἴσχον μηνὸς ἑφκιοσο οροῖο “ελαγης 

Φορτοῖδος ὄδρῴις, ἡ τέκον βαία. μεαιλαϊμα Ἵ 

“τόοσον εὰρ μῆκος πόσον σταΐχος ᾿ἀσοραία οϑαα . 

“τοῦ μὲν ὥσομτο ργαν ἐγὼ ἀπ“ σέκοζα σα ραςεἰς,, 

Κὰ τα ρέβηκ ἑττάροισίψ ἃ το οξιαιζεκ ἑλόυσα, . 

διανδμαλὸν “στοΐϊμσαιψν . ἐω ὡ2 Δ εβόωσ-α. τπαρασὰς 

ἀκρον- ἀφαρ δὲ λαύὼμε ἐνρα κΊεονε ἐμ “συρὶ ΠΡΟΣ 



Κάποουν δ κα τέθηκα καϊα κρυ ας κὸ σρω 
μβα. κααασουε κέχυτο μεγαλ᾽ ἡλίϑα. “ΠΟΛΛΗ . 

ωστὰρ “τοὺς δηους κλῆήρω “σταλαΐχϑαι ἀγωγον 

ὅς τις ποολρμιμσφεμεμιοὶ σίω μὸ χλὸν “ρας, 

πρήγας ἐψ οφϑαλείῶ, ὀπτεῖου [λνκυς ὄσγος ἵκιαγοὶ . 

δι Ὧν ἐλα. Χόν τους ἀὐκε καὶ ᾿ἡϑελογ ἐωος ἐλεοϑ'δα 

τ ὀραύῥες ̓ αὐτὰρ ἐγὼ “σεμ-τῖος ματα ποϊσῖνε ἐλεγμεημ . 

ἑασέριος Φλμλϑεν καλλιτρὶ Χχα. μῆλα. γομι ων - 

αὐσπῖκο Ὡ φε όρυ ἀστέος λα σε-σίομα μῆλα. 

“σαντα, μαλυδομ λέτε βαθῴες Ἔκ το βενεωλῆς 

πτιοϊοσάμεμος Ἦ καὶ βεος ὡς ἐκελώυσεμ - 

αυταὰρ ᾿εὐφτευ θεν ϑυρεορ μίαν νβοσαφρας . 

ἐζόμεγος ον: Ἀμελγεν οἷς καὶ ΥΕΤΝ ΒΕ ἘΘΓΗῚ 

πάντα. καίω μιοὶ ραν καυσε ἐμεῦρνον ἡ ἈαοΣ “καΐσχη. 

αὐπαὶρ ἐπσεῖδνι ασόυσεππομησαίμεμοςΤα. ἃ. ̓ ργα. ̓ 

οὖν 2. γε Φοἐ νω ἀμ γϑμς ὡ-λίάσαῖο δόριϑον 

ξΚατότεγω κυκλωσσα. “σροσὰν ὅοὼμ Ὕ Χὶ “αραςὰς . 

[Κιοσυρίον. μία. χῦσημ Ἔ χων μέλαψος οιμοῖο . 

Κύκλων στ σε οἶμον ἐσέ φαγες αγδιρόμι ΤῚΣ ρέα. 

ὉΦρ ̓ ἀζλεςὁ διογτεῖ, “σοτου μεὺς ἐγ ες δά 

ἡμι γέρα. σοἱ έν λοιβὴν Φέρου μιλέσας 

οκα δὲ ας συ ν δὲ μιαίνεαι σκς- ̓ ἀμεκτοῶς . 

σχέτλιε. “ὡς κεμτςσεκοὶ ὑοῦ ὅμος ὭὭκο τοο 

αγθρώτσων “πολέων ἐσ ῷ δικαία. μοῖραν ̓ ρεξας 5: 

εἰφάμιν .«ὅ2. ἔδεκτο "καὶ στε ἡσαῖο δ᾽ αγῶς 

ἡδὺ “ποτὸν “υΐγων, καἰ μ᾽ Ἔτσ Ὁ. ἀπτϑογώ ἄυστος . 

“λόσιμοιζαὶ “παροφρὼν καὶ μοὶ πρεον ὕὅγομα. σὲ 

ἀυστοῖκ α. νυν ἵνοι “τοι δὼ ξανιου ὥ κεσν χαάροις 

Κ οὰ γὰρ κνκλώπιοσι Φερά ζεἰδωροςα ἀρουρα-.- 

Ὀὐμοῳ ἐρίτάφνλον καὐσφῖν Ὡῖος ὄμβρος αεξά 

λλα. τόλζα μΟροσίνς: καὶ ἐψετταιρος ἐστὶν απορρώξ 

ᾧ) ς Φαπταυπτάρ δι αυστος ἐγὼ πόρον ἀιθοσσα οἶμον - 

“τρὶς μὲν εὄνωκα. φέρων “Ῥς  ς ἐκ σεν ἀφρα δικσὶ . 

εὐὐὰ ρ. ἐνῷ κυκλώτσα «σδὶ Φρ ἐνα ς ̓ἄλνϑεν οἴψος 

Κὰ σγότε Ὡλλμεῖν᾽ ἐσεοσ ἵπσροσηύδων μιάλι ἱχίοισί . 

Κυκλων. ς ρωπτταις »βόγομεα. κλυτὸν αὐὖαὰὶ .-Ρ εἐγώτοι 

εξδέω, μὴν Ὡλ μοι ὅλος ξάνιογώ ὼς -ῬῈ ὑ-έσης 

ονστος ᾿φμουγόψομιαι, οὐστεν ϑὲμε κνκλήσικουσί . 

ὁ ΞΕ ΤῊρΡ μΏῶδε “σα στρ, Ν ; δ᾽ ἀἌλοι πάντες ἐτα ροὶ . 



ὡ εἰφάμιων. δι μῶωστιςμεζξο γα δνμδι 
οὐτὴν ἐγὼ ἡ -πσυμαῖοῳ εϑομος μι τὰ ὃ δὶς ὑπταίροισί ο Ἀ 

τους 2ίαλλους ππρόοϑεν. “το λέτοι ξάμηϊον ἐκγοα 9 

ἡ καὶ ἀγα κλὶν θείς “πέσε ὑπῆτὶ τος 7ὰρ ᾿υφτα. 

κάταποιοχμώσας “πα χιω αὐχένα καδιϑεμιῳ ἥζγγος 

“ρή “πανδο μα ππὼρ - Φα ρυς[οςὩλεϑέοσ στο οἶψος, 

“ἔωμ οἰ τὰ γϑρὸμ οι . ὉὨζεράγέτο οἰψοίδα ρέων . 

Κὰ τότεγω σέο, μο χλορὶ ὑπσοαπσοῦδνοῦ κ "λασα. “πόολλης, 

εἴως θδμαίγοιστο, σπσσεοσὶ δὲ “αῇας ὑταρους. 

βαρσιωον μυντῖςμοι υτσοδὸ σας γα δυη- 

ἀλλόστε δαταί χὸ μο χίλος ἔλα νος ὧν ́ σν ρὶ μιίλλῳ 

ἀξαοϑαι Ῥβχῳ ρος πὸ εν, δΠεφοαγι:οὩξαιγῶς, 

καὶ τότεγων «ἄσσον Φέρον ἐγ “συρος- ἀμφιῶνεσταῖ ροι 

Ἵσαγτ'» οὐ ρ βάρσος ἐμέπυάνσε μία. ϑῶ μον ̓ 

δισλλν μιοχλον ἐλορζες ἔλα μον ὁξι υω; σα ρω 

οφθαλμῶ ἐνερέήσανν. ̓ ἐγωξνεφυτῦδϑεν ἀερϑής 

Ὡῖμεον ως ὑσπτετιξβυσσὼ ὄορυ ψὴ ὑκῖομ ἀψὰρ 

τρντ αΐγω «διῶ ετονῦθεν υπσοσφουσὴν ἵμαυτι 

ὡ Σὰ μιμοι ὑκαύσεερθεν, τοῦ τρεχ ἐμιμεμὲς αἰ, 

ὡς τοῦ ἐν οφθα Ἀμιῶ σσυρίνκ α μολλοὸν ἵλόμτες 

Φαιμεομοεν - “τονε άιμα. “ϑίρεε ϑερμιὸν ἐὐυστια « 

σαντα δὃὲεδι ὀλίφαρα μφὶ καὶ ΚΕΝ αςσε αὐ πομὴ 

γλίως λοσλομψης:: σφαρα γόυνγῖο ὃ. εὖι ῬΆΩΙ [ῥίζαι . 

ὡς ταψηρ χαλκεὺς “σελεκωω κείαν Ἀὲ ΝΕ σκεέσαρμομ 

ἂν ἄγ νϑα τὶ ἐνχρὸ βα τῆ μεγαλαι ἰά χογττα 

ΡΑΦΕ ἀοσωμ. «τὸ ὡρῶ αὐ τε σι δηρονγε κρᾶτος ἔς ὶν, 

ὡςστον σφ᾽ οῷφϑαλμος ἐλαϊμεω “πὶ μοχίλω . 

σμϑδαλέο δὲ κεγώμιοξε ΡΙΩΣ ἴα χε ποτρηο 

ἡμάεϑε διίσαϊ ες απ σεοσυ με ϑ' . ]ὰὼὰρ ὁ μιο χλὸψν 

ἐξερυσοφθαλμίοῖο πρεφυῤ)μένον αἰμιαστεολλο - 

τον φάτ Ἔρροξενὶ ἀσσὸ τ χϑοϊψαλνων - 

«Τὰ ρὸ Ὁ κυκλώσας μεγαλ᾽ ̓ βσνε, δὶ οὐδ ρα μὰν αλφὶα, 

ὠπκον ἐν ασσμεσὶ ὩΑἹ α κριαςἰὠεμοίοσας - 

δι ϑέβοης ἀἴομστεες ἐφοίστων δγοϑεῳ ἀλλοςο 

ὲ σάμ ψοιῶν φροῦῖο τὰς απέος ΟὝΤΙ ἐ ΚΗΩΔΟΙ . 

τῖπτίε. “τόσον ̓ πτολυφαρίαραμ γος ὡξὲ ἐβόκσας 

υὐκτα. ΔΝ ἀμθροσίω καὶ αἀὐτψονς αμ με στ θκοϑα. ᾿ 

Ἦ μὲ τ ἰςσό μλδ. βρόϊῶ ὧν Ἀἐκομτος ἐλοωγά; 

᾿ μιντις σαυτὸν κτήνη δόλῳ ονὸε βίηφι ; 

ἨΠΠῚ 



“τους οἰὦ πεξάγπερον “προσέφη ΠΣ ραϊβος-σολύφημος ὁ 

ζῇ φίχοι . ὥς με »κ“τήγει οολωονῶλε βιίκφι - 

᾿, διξξασσαιμ ζοόμ εγοι στα. περὸψτα τόρόνον . 

"}}} με 3. Ἄτὴς σε ξιώφέα οἱ οἷον ἐὐμντ-- 

Ι] ψονσομ γότσως ἐπὶ δὲιος κεεαίλον ἀλέκοϑα . 

| Ι ἀλλ συγ εν Χεοσα- “τ: ; ποσᾳϑαωψισψακ τι - 

" ἴῃς ἂρ εῷαν πα ίομττοις ἔλεον Ὡ ἐγέλα σε φίλον χκὴρ 

ὡς ὄρομίξατσώτασεψ ἐμ ὑγοκ ὦ μιτῖς ἃμύμων. 
«υὐκλων Ὡιέσεμα. .χώρτε Ἰὐς ὡ δ γωψε δὩλιυώμσὲ 

᾿Π| “κἕ σΊ “Τιλαφόων ἀποὺ με ἐν λίϑου 4λε βυ ραν 

᾿Ι «ὖος σ᾿ ΕΩΣ ὃυ ὕψι καθε ἐσ: χᾷρε ́- ΗἠΉασας- 

᾿ἀτίγαττον μ τ σεον Ἄαῖροι ογα ἌΕΘΤΟν ὃν ρα ζΕ . 

Ὀντωγαίριϑον κὶ ᾿- Ἡλι ε ἐμὶ τη δ ὶ γτσιον (ναι - 

ἀωπτιὶρ ἐγὼ βουλόνον͵ Ὁ ὅν σως Ὁ χαρὶ -α. Ὑφοισ-ο. 

᾿φτ᾽ψὑτταροισί βανά του λυσὶμ μὩὲμ οἱ ἀστῷ 
ἐν ροΐϊδείω - -σαύ]ας δὲ δόλους κιοὰ μστοῳ υ Φαιψον, 

ςΊε --ΨὉΔ ἰυχῖς. μα γδῳ κακὸμ ἐγίυϑεμ με - 

ΖΔΕ δέοι καῖα  ϑυμὸμ ἀρίστη Φαιψέῃο Οδυλν ε 

Ὡρσεμες οιες δυϑλὶ ΤΥ ΡΟ Ε ασυ μαῖλλοι 

ζζαλοῖτε μεα αλοντεϊοὸ ὀψεφες ἄρος ̓ ς εχοντς 9 

τοὺς ἀντίον στωξε ΡΎΟΥ ἐν σρεφέεον! λυ τοῖσι 

“τὰς ἐσσὶ ἐκνμκλον ὥῶϑε πϑέλωῶρ αϑεμπία. φϑώς͵ 

-σὩὰ ὑπρᾷςο ἀγύμεεμος͵ ὅμειν ἐν μεσω ἄγδρα. ΦερεσπκΨ “΄-: 

“τῷ Ὡχ τέρω ἑκα τῦϑεν, ὑπτὴν σώογτες ἑταάρους 

στρᾷς Θὲ κα σορνφώτοιϊες Φε ρον, ἀν τοαὶ Ρ ̓ἐγώγε, 

«ρυῴος ὥρων μίλωμ ὁ χαρισόςο πραγτων͵ 

στοῦ καῖα. νῶτα. λαβὼν λα σίκμυτσοξ ανστερ ἔλνοϑ ες 

Κῴμιν - αὐτὰρ χϑοὺὶμ αὥὦττον ϑεασ-εσίοιο 

γωλεμίως αρεφβής εἐ χόμημ το ρληοστο ϑυκῶ εἴ 

Ὡ εΤότε μεὲν «τεμαί λοντες ἐμάνα μι Νῶ Ὅταν . 

ἀρ δὲ Ω,Ὰ ρἰγέμάα.. ὑῶν ῥοδοδάκτυλος λέ πὼς 

Καιτότι κἰζ ἢ, ἀκτὴ νομιὸμ Ὡλεξεοσυτοὰ ἀρσέμα. μᾶλα, ᾧ 

Βιλίαι ἌΣ τι ἐμεμιοον «γημελκτοι «αὖονδΘ  ϑηξαῦς . 

ΕῚ ϑα-τα. γὰρ σφαραγάνμτο. "ἁγαξ δ ̓δόνωνσὶ κακῆσε 

πάρόμεμος αῇ ἽΡ οἵων ὑπτεμιαίστο ἐπες 

Ω Ὀρϑωμὲ ἐσταώστωψ «τὸ Δὲ μήσσσιος ον. ἐγόνσεν, 
- «(τὰ ».ο" ν : 

ὡς δὲ Ὑτν ἐροτσοκὼν οἵων πέρμο)σε Ὡιέϑιεμτο. 

ὕσατος ἀργνάος Ξε" λων ἐπῴ Χε βύρα ΦΕ. 

λα χένῶ πάμόμεμος καὶ ἐμ οἱ πνοκ ἱμοὶ Φρογέογ τοὶ - 



Ἢ γ ὀγΏν ταίρι αοσαάμ γος "σροσίφακ ραυτδος “πολνῷημος 

Κριὲ σεσον “στὶμοιϑε δα. «πέος ἑοσνο μιλώψ,. 

ὑσαῖος͵ ὅτι ἰπσαΐροείε λελφμ μέγος ΑΝΩ σιῶν, 

ἀλλα. “σολὺ “πρῶτος νέμιεὰα τ ρεμαγθεά. “σοῖς 

μακρα. ριθὰς πρῶ ἔτος διε ῥ ῥοὰς “υόϊα. μῶν αφίκαψῴς . 
ὍΣ “πρώπροὶ ἐπα ϑμιογδνε λίλαιε αὲ ἀτυογεεοϑιοα 

ἑαιέρίος, νι ἡμίκε πτἀψναρῖος. ἐδ συγαψαικῖος., 

οφϑαλμὸν “σοϑεής, “τὸν νυν κακὸς ἐξελαΐωσεο: 

σίω λ ὑγροῖς ἑπραρϑισὶ ἣν αμαογάμψος Φρινας οἴψω 

στῆς͵ ὸν τσ Φκμοὶ “πσεφνγμψον ἦμαι ολεθρον, 

δὰ ὅμιοφρομέοις “πσοτοιϊφωμμάςτε γέμοιο͵ 

᾿ψυδν ὅττι κέμος ἐμὸν μέγος ἡλασκαφ4- 

στοῦ κεδι ἐγκεφαλόεγε ὁ ἀπτέος ἀρνὸς: δνη 

βάνομιψου ρ ῥαιουν το προς ΧΕ καϑθιε εκ. τ ἐμὸν κῊρ 

ἴδιαγὸς πόρεν ὕ τις . 

᾿ 

β 
β 

λωφησήε κακώνιταῖμοι τὶ 

ῳ) ε Φττῶν τον κριὸν αὐτο οσστεμ σεϑν ραῷ ΤΥ 

ἐλθόμτοεςῶν ἐξαιον απσοσσῴους τέκοι αὐλὴς 

“πρῶτος ὑπ αρμήοῦ Ἀνόμω υ-σελυσαέντοαμρους ὃ 

Καρσαλ ἔμκωὼς δε-τ μῆλα ταγὰαυπσοδια πρίορμα, δημῶ 

“σολλα. “υδιτιροσ οὐ ες ἐλωύψομοεν ὀφρεσι να... 

ἱκομεϑα ασασῖοι δὲ φίλοις “παροισὶ φΦαψημι, 

δὶ Φν Ἴομεν ϑανατον - πους δὲ σα χοῦο οῶμτις-. 

ἀλλεέγὼ ὀυκ. ων, ἀνα Ὡοφρυσὶ νόμον ἐκαίσω,. 

Κλαῳ. ἐλ Σ ἀὐχ ὥνσα.- βοὼς “ὦ Ἄλίσερὶ Χα. “μῆλα 

“σὐλλ ὧν ΣΝ ἰβαλόρας ταϊπτλόν αλμενροι νϑὼρ . 

διῶ ἀν Ὁ. ἢ ἘΣ ΜΕΣΤῊ και σι ὐλνῖριὶ καριφον. . 

ἐξς2Ν ἐφ μενοι «σολιὼ ἀλα. σ“-τυπίῆον ἐρ “μοὺς . 

ὡλλότε “ττοοσον απσὰν Ὁοσοῦῖε γε. ὠψε βοισας, 

ἧ-. οὐτοτεγὼ κυκλωτα. πτροσενῶλων κτοομιοισὶ . 

Κυκλω ὀνκρ ἐμελλες ἀναλκὶὸος ἀρνδρὸς ὑτέρονῃ 

᾿Ὡλμεμαι ἐμ ἀαταὶ γλαιφυρῶ κρατιδηφι βίηφι 

ἧς ΜᾺ λίνῳ σεγε μιελὰςε κι χησεοϑοι κακὰ ερία: .᾿ 

σ΄ χετιλι. τ ξίψονς ὃν χωφ εο στῶ εἐψὶ ὀΐκω 

ἐοϑεμεεέμαι “ττῶσε ( εὑς “τοϊσ᾿α7ο κιὦ βεοὶ ὄνοι "Ὁ ὲ 

. ὦ εἰφάμον ὅν ἔυάτα χολώσατο κηρόθι μαλλον ὁ. 

Ἡκ ΩΝ ̓αππορρηξας κορυφίω ὄρεος μεγάλοιο 5 

Κοια ἐοαιλὲ ρονφρροιθε νεὼς ̓ εμα ψουἹρώρδιο 

οππυτϑὸν ΓΝ ἀν πσενῶν. οἰνῖον ἄκρον ἱγοϑαι α 

ἐκλνοϑη δεϑαλαοσα και τῷ χομέμης νπσὸ “σέτρλς: 

ΠΗΠῚῚ 



ς 
᾿ξ 

᾿Ξ 

“τὴν “Ὁ. Ἡπσφρο ρὸν δε “σαλιὶ ρρόϑθι τον Φέρε κῦμα. ἐ ᾿ 

“σλαμιμιυρὶς ἐγ “πτόμτοιο ϑεμιώσε 2 ιὲ Χέρσον ἵχκ οϑοαι 4 

αὐτὰ ρέγω χάρεοσιϊ λαιβώμτδιμήκεα κομτοὸν 

ὥσα “σαρεξ τα ροισὶ οἰεσυστριλα ς ἐκελώσα 

ἐξβαλέφ κώτιις ᾿φυσσεκ κακότητα: φυγωμευ 

κραστη κατα γάων - δι δὲ ταροσεσογτες ἐρέοσον - 

ἀλλ᾽ σ΄“ τ ΔΝ δὺς “τ υγομ λα. παρλοσομτς αὐὐσήλεερ 

Κὰ “τότε δὴν ̓ κλωπσα. ἀκ οι δὼ ἀμφὶ παῖ θοι 

“« αι Χίοις ἐπυ-ἐεοσν ἐρίτνομ δέήοβεν ὄνος - 

σ΄ ΧΈΤ ΙΕ «τὺ τῆ εθελής ἐρεθιζεμεν ἀ Ὑρίου ἀγνῶλρα 

“ὃς καὶ μῶ “σομτον ζιε βαλὼν βέλος ΐατεμῖα, 
ἄωτάςεες πυήρον καὶ ὥιφα μευ ἀὐ]οϑ' ὁλέοϑας - 

Ἂ ΝῚ φϑεγξα μέγον τόν ἀνόνησα {7 οςα κουσξεξ 

σωκεμ ἀρα ξ᾿ἡμέωμ κιῷαλα «καὶ ψῆῖα, ὄνοῦρα, 

μαρμάρω ὀκρυόεμτι βαλών. στ ασ ον [αρ Ἵμσὶν 

ςφαάσαψ. «ἀλλϑτν 4βορε ἐξὸν μεαλίντορα. ἔνμοον - 

αλλαμὴμ ἀσΓορ ῥὸν “προσέφαν κεκοιοτι θυμῷ 

ΚΚύκλω-.ς 5 αἱ ἐμγεῖσε κατα θμετοῶν αρϑρώπτων 

ὀφθαλμοῦ ἄρινταα ἀ ἠκελίημι αλαιωώσονω 

φαοϑαμ, οϑνοσα. -τί ολιπσόρθιου ἐξα-λα.ὦσαι . 

μον λαέρπτεω Ἰθαίκ κ΄ μὶ οὐκ ἰ ἐχόμστ τα. - 

ς ἰφάμωημ - δ: δεβοιμώξας  δέβο μιῦθω . 

ὡτασσσοι - ἢ μάλα λίξεε ““αλαιφαῖα βέσιφα 9: καμᾷ 

᾿σκεντῖς ἐνϑαίδε μαίμτοῖς ψὰρ κύξτερεεία «ΤῈ: 

στλεμος δωρυμιῶλας ὃς μαγποοσυῶμ ἐκέκα ον 

Κὰ μαμηιδνόμεμος κι αΤεγηρα. Ἀν γκιλώ-εοσιμ . 

Ὄσ“μοι ἜΦν ́ “αὖνε “σαντα. “λάστηστοϑοι ἘΡΤΟΥ͂Ν Ἔ 

Χάρων εξ οι σος μα ρτησεοϑοαι ὁστωσσης . 

ἀλλωφτῖνα φῶτα μέγαν κιὼ καίλον ἐζ  εγζειν 
ὠνθαδέελδσεοϑα μιεία λίω ἐπσϊάῴμεμον αλκιὼ.. ξ, 

νὼ Ὡιέμ εν ὀλίγος τ καὶ σσίϑδαμος καὶ ἀκίκνς 

οφθαλμοῦ λαωσαςεσεμ ἐδαμαοσαο οἵψω 

ἀλλαάγε Ὁ δυροδινογόν ἱγαττοιττα ρξάγια. θῴω 

“σομτιν ποπτρωρὼ δόμεμαι κλνυτομε ἐὐροσίγαιον 

στον γὰρ εγὼ “σαῖς 4μι. "πατὴρ Φιέμος ἐν ΧΌραι ζψαι. ̓ 

εὐος Ὡὲωικ ἐθελισὶ "στα, ον διέσγις ὄνος ; 

Ἔζσγοε ϑεῶψ, μακαίρων, δ ΠΣ θμηστ- ὧν ἀμβρώτστων - 

ως φατ : αὐτὰρ εγώμεν ἀμ φβόμιεγος “σροσέῴυον. 

αἱ γεὲρ 5“) ν χλςεκια “μῶψος σε Ὡλιωαι κίων 



π; 

ὄξνῖν “σοιήσα.ς “σέ αι διολεομ αἴῶλὸς Ἄσω͵ 

ως ὀνκοφϑαιλμονγίμσ στο ὀυζ ὠψμοσί χϑωμ . 

- ἐφαίμιω - ΟΩΝ ἐυῴτα "πποσα δαί μα καὶ 

᾿νχίγο χἀρορέγων (ες ουραψομ ααῇϑόοιντα.- 

Αῦθι πτοσήδαον γααμοχεκναμο Χαῖτα,, 

᾿ἀετεομγε σὸς ᾿ἀμὶ “σα τὴρῶλεμὸς ᾿ εν χέας μὰ, ε 

2ιοε μηοϑνοσηα. ΤΩ ΛΥΕΡ ΡΝ οἰκα-ιΐκοϑοι 
τον λαερττωὶ ἴϑα κη ἐνὶ οἱ τ ἐχοντα. . 

ὡλὰ ἀδι μοὶ Ἰρεαὶ φίλους τ δὲν καὶ ἵκέοϑοαι, 

οἴκου ἐν κι τίμ. γον καὶ εὡσες ἐαυμϑια, [αἴὰν, - 

ἀκ κακῶς εἌβοι ολέσα ςἄσσο “σαγτας ἑταίρους 

ψπὸς «τα λλόρίης, δυροιῶχεμ σημα.τα. οἴκω ς 

ς ᾿φα-τός, Χόλεεμος - "πονῶν, ἐκλνε κναγοχαυτης . 

Τα ρι Ο γεξα ὑτῖς “σολν μάξογα. λααν αφρας 

κι υϊϑήμσας ἐπσερέσεῶλε ἐμὰ παέλεθρου . 

Κα δον εἐβαΐλεμν μεγοσιοϑε ψεος κνα μοπισρώροιο 

στυτϑὸμ - 25 ἀ κσεμῶ οἱμῖου ἄπερον ἱκἔοϑιοα - 

ἐκνοϑη διεθαΐλαιογα, κατ χομέμης ὑσσὸ πέτρας Ἀ 

τω δὲ τροοξο Φέρε κύμα. «βεμιωσ-ε διε Χέρσον ἱκεοϑαι . 

ἀλλόσπε δα τω ἀρένι ἀφικκόμ εϑ΄, ἐγθα τοῦ δνδα 

νῆες ἐνσελμοι μέμον αβ βρόαι ρε φιῶν. “ταῖροι 

εία τοὺ υρόλεεμοι ἡμίας “σοτο δ εγεεμοι ΗΝ . 

υπα δὼ ὠυϑ' ἐλβομπ-ες εκ λσαι μιν ἐμ “1 ὰ μα βοισί - 

ἐκ 2 ἕ καὶ ὡ7οὶ βήμεεν ἐσσὶ ῥηγμνι ϑαιλάοσης - 
- Α ; ω ᾿ ᾿ 

φεῆῖλα δὲκνκλωσος γλαφυρῆς ἐκ μκὸς ἕλόμτος 
Ζλαογάμεϑ ὡς μστίομοι α“τοεμιβόμεμος χκιῖοὶ ἴἰσπε . 

ἀρμφογῶλ. ἐμεοὶ οίω δονκμημτῶδες ἐτταῖροι 

ΠΈΡΙ διαιομεέμωμ Ὡλόσαν εξο χα πτομδι σι ϑινὲ 

Φιυὶ παν Φεῖ κρορίδν, ὀςτσα σὶμ ἀγαίοτᾷ 

ῥέξας μαρν ἔκῆου 2. ̓ὀνκεέμησα ζέγοὶ ἵρὼψ ἐονν 

ἀλλάρα. αϑμήηριξῳ ὁ ὄ-σως ἀ-πολοία το στα σαι 

μηες ἐνσελμοι καὶ ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι - 

ὡς σ-ὁτελλδὼ προσαν "καρ ἐς κελίομψῃ καῖα δώσ, 

Ἥμεεβα. 2ιαγύμεμοι κρία τα ασετα. κοὶὼ μεϑν ἥν - 

πβοῦρον; πελίος κα εδιυ κα ἔσι ἰκψίφας ἈλθΕ, 

Κὰ “τὐτεκοιμήθημιν ε ἐπσὶ δηγ μεῖψι θαιλαίοσηξ ὁ 

ἡμιοςῶ᾽ κριγέγφα Φαΐν ῥοζλοδλαίκτυλος κώ μῶως͵ 

ΟΝ τότεγὼν ἕταίροις ὑπόριωγε ἐγκελόνσα. 

ἑωτούςταμβαγμάν ἄγαύτοε πρνμνησία. λνσαι. 



νᾶ ἀσίξαιγον καὶ ἐπὶ κληισ καθῖζον 

ἑξης Ὡειζόμ νοι -οολιν λα τον τῆ οΥ ἐρέσμοῖς Ε 

ὥγϑῳ Ὡλεπροτέρο “σλέρομεεν ἀκα χριενο, ὑττορ . 

ἄσμενοι ἐκ. πα φίλονε ὀλέσαντες ἕττρους . 

ὙΠΟΘΘΟΟῚ ΤῊΝ Καὶ ὉΜΉΡΟΥ ΡΑΎ ΔΊΑς 
αὶ “οδισομαιώλον ἀπσα Ὑγελλά“τοοντῶν ἀγεμιὼν φύ 

λακα ὡς εὐνωκεν οὐλωδεεὶ ὀνρίον ἀγεμον ζιῷν ρον, 

“πονεδήονς ἀψέμους ἐγκκα ϑερξαςἐνασκῶ .- ὃν δι ἐτταν 
ροϊ λυσανσ-ες κοιμιωμέμον Ὁ νασῆος ἃ, τ' Ε. ἐν ἀυϊῶ Χρν 

σὸν ἅμα νομίζομτος υτπογοςσουσὶ “σρὸς αἰόλον -ὧν ρο 

σὶεμέμον ὧν ἐστον μϑλον “τον οΏΆ νατεα. ἐκ {θεν απτσουσλε 

ἐν; φᾷς Ἀμραρνγόγας ἀφ κγῴται. “σαρὲδιϊς ΥῊΝ ἐνὸν “τοῦν 

ψεῶμ ἀπολέσας ἘΡΡ «αν ἤν ὑπ μφω, .Κάσω, άσρν. 

λὸ χω βενκνη ἡμίσεας σὼν ἕτισιρων γκιλῆρω λα. χόρτα ς ἜΝ 

΄“σεμσυ 4υσομέμους στίμες δι κατοῖκ. οιτοες - μια. -- 

τ. ορφωθέγιττων 2.ε σείων βφεσυαςυπσσΤας κίρκης “σλὼ 

ὄυρυλὸ Χον. ψλΑτον Ὁς ἐπὶ ἰζατησὶμε ἐλθὼν λαιδὼν “σαρα. “γον 

ἐρμεον Φαίρμιακογ7ο μῶλνον δὲν βλαΐπῆετα. ἃν ας. "ς αἱ 

στῶν ἙτοιρωμΤιὼ Ὧρ χαιαν ᾧῷνοιν λαξόμτων͵ ἐνὸν ΄α. 

ραμφνας-σαρα “τῇ κὶ ρα κ ας δἰϑονιατε ρχόχαι- 

ΟΔΥΟΓ(ΟΣ ΑὉ Κ ΟΝῊΡ ΟὟ ΓΑΥ ΔῚ ἂρ 
Καυυκαζ: ε Χαιόλον λοαισρυ Ὑομων καὶ ΚΙ ρκηςε ερίς ω-- 

τολίην “ες ϑῆσου αφικόμεϑ" 

᾿ψϑα Ὡὲ ἐψαι «Ψ 

ὁλοςΐ τ οσπαίϑας͵ φΦῖλος 

ἀϑα γα τοισὶ θεοῖσι - 

“υλωτο ἐνὶ ψίιστω “πτὰσαν 

ϑιέταμην: μὰ -ᾷ Χος 

χαάλκεομξ ἄρρηκτον. .Ἄϊοσα 

Ὡζαγα διέδιρομ ἐσέτρα . 

φείον »καἱ Φόϑῶκα. ΄υσα:) 2 ες 

ἐμὶ ἐμιε[αΐροις Ὑεγάα σὶν " 

εξ μὰν ϑυΐα στεερες «ἐξ δόξες ἡ ἡρῥξρπεε ἜΘΟΡΑ 
᾿υϑ' γε βυ[αντέρα οπῤρεμῖς γα σὴν Ἄψαι Ὡπκοϊτὶς 

δία αιήτσα ρὰ σαὶ φίλω καὶ Ἀπτερι κεσψα, 
Τλιλνμυλ ως ἀμδυν Ὡλισφιν ὀνέα-τα. φενρια. κῴτω.- 

[Κυῖσι μεμλετεδνώμα. -“υϑικενα. χιφξξα «ὐλὴ 



Ἐμαῖα. νύκτα «2. ἄωττε “σαραιδνοίοις αλοχοιίσὶ 

᾿ζϑονο μτεσποαί τ σὶ καὶ ἐμ Ῥη τοῖς Ἀεχέεοσ! Ὁ 

»κ οὐ Ἀλδὰ στοῶν ἱκόκεεοϑα πολυ καὶ δώματα: κα λε.» 

γεῆνα. διεπσαγζα φίλάῴμε κοι ἐξ βεήμεψ' ἔκαίσω, 

Ἰλίου ἀργΎφωμτε νέας καὶ ψοσομ ἃ Χχοιὼμ 9. 

ὡὐὐὸὼρ ἐγὼ στ-ὦ “ὡαμτα. καῖα. μοῖραν κατέλεξα. . 

ἀλλότε δὴ καὶ ἐγὼ ὅϑιομ ̓ ἠστσον "Ὡδεκελόνομ 

“σεμπσέμ εν ονδε τι κήνος: αγιωαῖο. τώχε δὲ “σομσυὺν 

Ὡλῦκε, μοοὶ ἐκ ϑιέρα «ἢ ἀσκὸν βοὸς ψψεώροιο . 

εὐϑα. Φε βυκϊαωμς ἀνέμων καστῖδικσ. ει κελάρθβα. . 

[κῶνον τὰρ “τα μιίηυ ἀγέγμεωμ -τοοΐνσε "ερογίων, 

πλϑὰ “σαϑέξεεμαι 2 οργυ μεν Ὅνκε βελησὶ - 

νηὶ εγὶ γλα φυρη κα τοι μέρμῖθι φα ἡμη 

αργυρέν, Ἵνα, μιστο παρωπγάσν ὁλίγογπβ . 

Πάρε ἐξεοὶ τυγοιϊω ζεῷύρον “ρονμκ εν αἡμαι, 

οῷρα. Φέροι νῆα «τε κοὶ ὠΐῆονς σολαρ' εκ ελλι 

οκτελέην - .οὐΤῶν [ὰ ρί ἀσπσολομεϑ ̓ ἀφρα 
δι οὶν ΕΣ 

ὦγνε ἐκ αιρλϑῳ ὁ ὁμῶς “πλέομεν υνκῖαιςτεκοὶ ἡμαὰρ 

“τ ΚΏᾺ ἑκα τ ΩΝ ΓΝ ἀψεφοίψίσο ταρὶεὰ πρό μδν 

Κὰϑ ̓ ἴα ρόο ἡήτῳ τᾺ ἀοσομεμ ΕὙΎ ὺς ἐομτοες, 

ὡϑ'. πε μὲν γλυκὺς ἄγος ἐσλλνυβθεκεκμμῶστα . 

αὐ γὰρ “Ὁ ὐ2λα μπδς ἐνώμιωμ ὃν δέω δνω 

2λὸ χεταρων, “ἵνα. θα οσον ἵχκοίμιεβα. ““αίῶλα αἷαψ . 

διῶ «παρὸν, ἐσεοσὶ προς «ἰλληλιοῦς αὐγόράνον, 

Κὰ ,.- φασαψν ̓ἱροσΌυητ καὶ ἀργυρογοίκαζλα γόϑω, 

ΤῊ σα: ραιόλον μα λιντορος συ οταζχαο ᾿ 

ὥολ εϑστις ζσεσκ εὖ ἰδιὼψε ες “αλησίον δέον . 

Ἢ “σοτσοοι, ὼ ς Οϑὲ “ὰσὶ Φίλος καὶ “τὶ μὶϊός ἐστὶν 

αὐρϑρώσθοις, ἕσπεων καὶ “σολῃν κιοὼ [αἰὰνἱ Ὁ ̓“Τ αι 9 

“πολλα. μιὲν ἐκ οίνε αγθαικάμηλια καλοὶ 

ΤῊΝ ος "ἢ “μι ς ὦ αὐστε ϑμεμὰ ὁδλομε ἐκ τελίσαψτες 

οἰκαϑὲ εἱοσομ εβα. κιεμεοῖς σὺμ χήρα εἰ εχομτς . 

καὶ ψῶ ὀϊ ταν ἼὩΔωκ Ε. χαριφόμεμος φιλοτιντῖ 

σιόλος ἀλλὰ γε θα οτον ἰδιώμ εβα. Ὁ: ταῖν ἐστ, 

ον ὁς τς χρυσός τεκὰ ἄργνρος ἀσκῶ ̓ ψεσῖμ . 

ς Φασαψ. «βουλὴ δέκακη Π ὑκησῃ ἕτιαιρων . 

σκὸν μὲν λύσαψ. ἀνεμοϊῶδεκ. πάψτες ὄρουσαν . 

“τους ΟΣ ἢ αρέσαι σαι, Φερεν τόμ τορῶδε θνῶλα 

Κλάο ας [« σῃς ασοο βίος . ὠ]ὼρ ̓ εωγι Εε 



ἐγρόμεμος καα. ϑυμὸν ἀμνμομα. μῷμεριξα, 

λὲ τισῶν ἐκ. ὑμος ατσοφθιμίω ἐνὶ πσόμπτοω Ὁ. 

γΡ ἀκ εὼν τλαῶνν ὅκα ζω: Φωοϊσὶ μΟραην ο ᾿ 

ΠΝ ζτλην καὶ μι άμνα. "καλν αΐμεγος Ὡιευὶ νηὶ 

Κῴων. ̓διεεφέρογτο κακπ ἀγεμιοῖο ϑνελλν, 

ἄωσος ἐπ κοΆ εν μησον πεμαίχοντο 2ιόταῖ ροΙ . 

ἐγθα 2 εσ ἡπσάρον βήμεεμ οὶ ἀφνοσαίμ εϑ'υϑὼρ . 

ἀνα λὲ Ὡιζυνγομἐλομτο, βοης σα ρα. νηνσιὶν ἕτ’α ρος 9 

αὐτοὶ ρ ἐσ 4 σύ τοοιότιεππταογαιμ εϑν δε οτιτος, 

“ληστότε γὼ κηρυκατοπσαογάμεμος κιὰ ἕταῖρον, 

βίμ 4ς αἰόλον κλυτὰ δώματα. - “τον δ᾽ ἐκίχαψον 

Φιαινύμεμον τα ρα. ἡπταλὸ χὼ κιοὰ δι “τ-εκ εοσῚμ 9 

ελϑόμτοες 2 ες φῶμξῳ, -τ-αραὰ. σαθμοισῖν πον ϑον 

ἑζόμε εϑ" - δὲ δ᾿ ἁγοὶ θυμὸν ἐβαύμ δέον, ̓ ουτερέοντο . 

ποιὸς ἔλβες ̓οϑνοσόν «τίς τοὶ κακὸς βοβθρε ϑαιμών . 

δι μίῳσεμ ϑυκέωςς “α ρεβτεμσθιορίεν ιφραφίνοιο; 

“παπρίδα. σὰν καὶ ὼ δόμα, γε αὰ σον “τὰ Φίλον ἐστίν Ω 

ὡς εφαμ ἐνώμα! ἐγὼ μι φῶ εοΨ ἀλχψνα. ρα κὴρ . 

“ασαγμ «τα ροΐτε κακοὶ ρος “ποοϊσῆτε ἔσψος 

σχέτλιος . ἀλλὰ κίσαοϑΕ. Φιλοιὸὺ δια μςίαρε εὑ υμιῳ δ 

ΤῊ εςἰφαμυνμαλακοισι καβθαγἥομιμος ἐπσἐεοσὴν . 

δὶ ὥίαγεω ἐγέμομττο. πα λρ λει σομνϑω. 

ρβένο ψ ϑησιοὺ θα οσομ ἐλεγχίσεφωῤμτεων . 

Ἐ[ὰ αρμοο θέρους ἐστὶ: κορες ἐμίῳῳ, ὅδ᾽ αὐσουέμτ (ῳ 

: ἀγόρα: τὸν, ὥσκε βεοισὴν ἀτοε ἐχϑιτισα μιαχκ ρεονῖν . 
3: 

ἐρρέπτς ρα. ϑεοισιψὶ πε Χχϑόμεμος “ὸδν ἵκαγής : 

υ ε φυὼνς πρλν πων δι μων βαρέα. πέρα, ῥοάντταίς. 

, ὦνϑεῳ Ωιὲ “σροτέρω -λέομεψῶ ακα. χύνει ἐμοὶ ἡ“Τορ - 

“τρίσο δ᾿ αὐδρῶν θυμὸς νυ 4 ρεσίης αλεγάγες 

ἅμιόγερη μα τὴν, ἐσ ουκε τι  φαιψίτο προμ τα . 

ἐξημιαρ μὲ ὁμῶς πλεολοέν ὑύνιτα ἐΤε καὶ ἥμαρ 

ΠΡΟ ΉΙ γΠ 5 9: ἊΝ ἱκόμοϑα λάμονς αὐπγν ἸΩ͂ οί εϑρου 

“-τλεσυλο Ἄαιςρν γογψίημ Ὁϑι -τοοιρ ένα. πτοιμείω 

Ἧ “αὐφ 4σελδίωμ «δδετεξελάων Ὑπακουῤ - 

ἐγϑανινπεγὸς ΟΝ Ρ 2 οιοὺς ἐξηρατο μιἰοϑούς 

“τὸν μὲν βον κολέώμγτὸν, δα αργυφα. μῆλα. νομι ἄγων . 

ει νς [ἀρυνκ πόςῖε καὶ εαϊος φσὶ κελόϑοι 

Ἐυϑεπάι ες χιρείνα κλυτὸν ἤλθομεν ου “σερὶ πτέτερη 

ἡλίβαντος υχηκε οαἰαμυξβεές ἀμ Φοπορωβεν . 



ακΤὰὼ δὲ ἀμ; δλῆσες ἐμαςμτοῖαι αλληλησὴν 

ν πόματι πρϑχουσίν. “ρῶν σοονϑεὶ εξ 'μ . 

ὀγθδίγ πὰ “σαύϊες εχὸν νέας αμφιελίογας δὲ: 

«λλὰν Ξὲρ ἐμπτοοϑν λιμψος κοίλοιο 2 ἐὸν δ υίος 

“λησήαι- "ον αὶ γαίρσοτα ἐξετο κυμαγέ ν οὐώ, 

ἤσσε μέγδτολίγον- τ λοτν αμΦὶ [αλώμῃ . 

αὐὰὶρε ἐγὼν οἷος σι χέϑον εξω ὑπα μελααγαν 

ἐστ-οῦ ἐπσεσ χα ΤΊ ατέτιρης ἔκ ἡσ μαῖα λύσας, 

Ἑ σὴμ δ σκοτσω ες ὙΑβτλομεν: ἀνελθὼν - 

᾿ενϑα- δ ὅτ βοὼν ὅπταψὸν ρὸν Φαώψίδτο ̓ερία- ν 

[Κα “γονζλοῖου ὁ δρῶμεν ἀσσὸ Χθογοςὶ αἰογογττα. . 

2 κ “τ-ὁτεγὼυ ἕταρονς “οϑοϊφυ -ο Δ ϑεοϑοαιϊόμτοας, 

ὄνστημες ἀψέρες Δεν ἐττὶ χϑομὶ σίτου ἐδογπτες, 

ἀγόρε νὼ κρίνα ε; ίταῖον κηρυχαμοσατας “ 

δίξε σὰν ἐκ βαγτζες λῴψ ὅϑλον, Ἐκ ἅμαξα, 

ἀσςυξδλαφυ-“ηλῶμς ὁρέων ἐραμόν μλ ἐνὴ ὑλην . 

ΚΚουρκν δὲ ξύμθλλει ο πρὸ ἄσεος νᾺρ ὅνονσπ 

ϑνγαῖΡὶ ἰφϑίμιν Ἀαςπρνομος ἀντιφασταο : 

ἀλλψαρες κρίωην κατεβησίατο καλλίρει ρον 

Ὁ τηρ πὴ - θὰ γαρ ψόλὼρ προτὶ ἀπ ν Φερεσκον ᾿ 

δι ϑὲ “τ αρίσαύμ εψοι “υροσεφώγεογ᾽ οκτἐρέογτο, 

ὅςτις “ρῶν ΩΝ ΠΡΡΑΛΟΣ καὶ δ᾽ σὴν ἀψαΐοσοι - 

ἡ λέμαλ᾽ αὐτίκα. “σαος ἐπσέφρα, δὲν Ὁ βεφὲς ὥχον 

διῶ τῷ 'φσηλ ϑομ κλνται δώματα. τῶ δεγωωα γα, 

ὥσρον Ὁσημτορεος κορνφὼ κατα δ᾽ ἐσνγον αντίω. 

ἀϑοᾶι εξ ἰγομθς καλά κλντοου ἀγτηήφαυτια. 

Ὃψ “πόσιν .ς ὩΔκ ποσὶν ἐμινσαο Ἄνγρον ὁλεῦ ρον -.᾿ 

αν τὶ Χ' ενα. μαύρ ξαεΐ ὑπαῖβῶν ὠὡςυ-λίσαϊτο δορὶ - 

“ὴῷ δὲ ὃν αἰξαψτε ᾧντη ἐσσὶ ψήκς ἵκ οϑίω 

σὐσπὶρ ὁ “τόν χε (οὰψ ϑίω ἃ ασεος δ) Σ δ αἴομηοες 

Φοϊσων ᾿φθιμοι λαισρνγογψες δηοϑεν ὄνος 

μιυρίοι ουκαγδιρεσῖψ ἔοικ ὁτος, ἀλλα. γίία σΐ - 
δὶ Ῥατοὺ πΐράων ἀμόλρα. χθεσὶ χῦμα-δυϊοισὶ 

βαλλον - ἄφαρ ἊΝ κακὸς κογαβος καῖα. γίδες ορώρῴ 

ἀγδρῦγε ολλνμεέψων γηῶγϑ᾽ ὃ μα ἄγυν, μεμάωμ . 

ἰχϑνς ὟΝ" ΘῈ “σήρογτες ὠτῦσία ὥλαῖτα. Φεροντο . 

ὀφρδὶ τοὺς ὁλέκομ λίμεμος “πολνδεβέος ψτὸς, 

“τόφρα δ᾽ εἐ[ὡ ξίφος οξνε ἐρνοσαύμεμος παρὰ μηρον, 

-ουα πσουήσματεκοζα νεὼς κν αψνοπσρώροιο Ε 



κἂν 7} ) ννς ’ πον 2 ’ δ. Ὗ 

1] ἀγα. ὥὐεμοις ἕπτ ροισὴψ παρ ηνναα, ἐκελ σα. 
᾿ ὐ ΝΣ 

] ἐμιξαλεν κώτπσκσ ᾿ψυσεκ. κακότητα Φυγοιμς ε 

δι μα. αγοτοις ἀγέρρίοζαν 2 ἡσαγτος ὁλεβρον . 

ξΞασασίωςζδες πόμπτου “ϑηρεφεας Φυτε “σέτρας 

“Ὥς ἐμ "- .ἀὐὰρς α- δηαι ς ἀολλέες τσ ϑλομτο, 

ὠὐυϑθεμ ἐγ. 8 ἐπεεῥοτέρῳ “λέομεεν ἀ και χΉμ εϑοι “τῸρ 

] ασϑοεροι ἐκ. θαμα τοῖο Φιλονυς ολέσαμτος ἑταίρους 

| σαν» Νέα ψησου ἀφικομεϑ', ὦγβα. ρας Ὑ-Ὸ 

ἱζίρκη ἐν«σλόκαλμος Ὡ4νν θεος ἀν ϑλμεος α. . 

στον α ΟἽ ΨΗΤΕ ολοοῷρομος ἀμήσττα ο . 

ἀμῷω Ὡδεκ γεγαυτηω φαισϊμ ρότουΝ πελίοιο . 

μυστιρὸς τεκ. “σερσὰς τω ὠγιἔκμος “στέκεῖσα. ἴα.» 

ἔβα δ'ετακτῆς μηὶ καϊηία γόμεοϑοα, σϊωσση 

νῶλο Χον ἐς λίδεεμα-» κα τίςθεος ὁγώτον ὅνευ"» 

ἐμθα “τ-ότεκ. βαγντες ὄνο “ζηματα. καὶ λυο νύκτας 

ἱΚ4μϑόμοῦ καμαΐτωτε καὶ ἀληεσι ϑυμὸυ ᾿εὀομτες 

ὃν, ὅστε πόα: Γΐτου ἡμκιρ ἐϑσυλόκαμος “τ λεσσπὼς ᾿ 

Κὰ “τό τίω ωψ ἐμὸν ἜΓ Χχος ἑλὼμ καὶ ὼ ζαίσίαινον ὁξυ 

Καρυαλ ως παρα ὑνὸς ἀγμῖον ἐς διωσσίω. 

πως τρία. ̓δλοιμεὶ Ὁ ρον ἐμοτσημτε “υσυθοϊμ ίω - 

παν Ὡ  σπκοτσιν ἐς σαυσαλόισαν ἀνελθὼν, 

Καμοιξ εφσατοκατσψμος ἀσσὸ χϑομὸς ἄσρνοδι (με - 

Εϊρικιςε εν μι 4αἱροισὶ 2. τα. δρυμα. σσυκγα. γκαὦ υλίω - 

μερμαρίξα, δ᾽ ἔτ ῴτα κατα. Φ ρένα, καὶ κα7α. θυμὸν 

ἐλθν, 2 ἐστυβέοϑ' αι τῳ Ἶ 

ΖΑ εδὲμοι Φροψέογτα, δοάεναῖο ἐρῶ τον ψὰὰ 

ἌΣ ἀιϑοσσα. κασσγορ. 

“τρῶ τελβόψτευ: μὰ για. βονῳ κα οἃ θίγα. θαλαΐοσης͵ 

Ὡιφυγοῤε ἐταιροισὶ ὃ  ὀνόλε εψαι ταραεμευβο σ“υυϑέοϑα . 
᾽ 

“"»}.. 

ἀλλόσεζλὴ σιχεέϑομν μα. κίων ψεος ἀμ Φιελίολμξ . 

Κά “τ ὁτέτις με θεῶν ολοῷυρα. “τὸ δεοιῶοῳ εομεγοα. . 

Ὁεράμοι νυ τκβῥὼν ἔλαιον μίαν 4ς ὅδον αυστῖ 

ἧκεν « ὄναθὰ ποτα μ όμῶλεκα τελῖεν ἔκ. γολεον υλης 
“ . “ } ᾿ ’ “ 

“σἸόμεμος “Ζλκ" [ αρρεῖν νᾺ Χεν ξεέμος ̓ κελίοιο . 
δ Ἄν" ᾿ 29 ’ 3γ) . ᾽ μ᾽ - 

τον δ Ψ εκ. βωιμον ται κα-τα κ μησὶρ λεεσα. μωσγια, 

σληξα.- -«“τὸ ϑὲαγτῖκρν δόρυ Χάλκ εὸν ἐξετσέρησΕ. «᾿ . 

Κοδϑν εσισῳ χομίμσὶ μακὼν, τσ ἐπα το ϑυμος- 

“τοῦ δὲ ἐγ ἐλ ξώγων ὁόρυ χαύλκεον εξ ὠτέλας, 

4 ἰρυσαύμιω. “τὸ μὲν ἀυβδὶ κα κλίμας ἐστὶ γαῖκ 

Ἄαὐ : αὐὼρε ἔγω ατασαμὺυ βῶτ αεῖε Ἄνζγονς τε 



σφομα ὅσομ ὀργυαν ἐν σρειφὲς αμιῷοτε ρώϑεν 

“σλεξαῖμ. γος συωέδησα σόδας Ὡλήγοιο “πλώρον . 

βὴν δὲκαῖα. λοφαί οὶ ἴα. ἡδήρον ἐσσὶ ὑρὴῃ μέλαμαψμ 

Ἔγχήε ἐρφὸν ὀμέψος σφ ὅτσως μεν ἔσώμον 

Χφρὶ φερνε ὅτρη " μαλα γὰρ μεα. θηρίομ δεν . 

α2 λον ἔϑαλον “ροτσατοιθε νεὼς ἀφέγφρα 2 ταίρους 

μέλι Χίοις ἐπσεεοσ πσαρα τα δὴν ἀγδρα ε κα σομ - 

ᾧν ον ου γάρσως καΤαδουσομ δια ἐχνυμ μοῦ 

ες ὮΝ «ο δόμους -σρὶν μιόρσίμεον ὑπαὶ ἐσέλβθης. 

ἀλλαγα- ὀφρεμ μηὶ ϑοι βρωσίςτε “σοσὶς τ: 

Ξε νησώμιεβα. βρώμας͵ μιϑὲ τρυχώμεβα. λιμῷ Ξ 

ζ ςἐφαΐμαψ. διρῶκα. ἐμοῖς ἐπτξεοσῖ Ῥπθόνῖδο . 

ἐκ. δὲ καλνξα μενοι ἸΠἘΡΘ θμαλος «Ῥυγέτοιο 

ϑηησαυστ' ϑλαῷον. .«μαλα. π μείω. θηρίον μὲμ . 

αὐἹὰρ σφ ταρτσησον δρώμε εγοι Ἰβρυον μοιϊσὶμ 

χέρας υἱ Γαῖα ψοι τά χοῤῖοξ ερῖον διέα. Λα ἵστα ο 

ὡς τὐτεσλλ “ρόσαν ἄμε ἐς ὅλο μν κατα διωώστα, 

μεθα, δαψνμ γοι κρία τά ασέζα. καὶ μεεϑυ ἡϑὺυ- 

ἄμ οςὩΝ. ̓ ελίος κατεθυ καὶ ἐπὶ κρέφας ΡΥ Ε, 

2 “στ ὐτεέκοιμ κβημοεν ἐπεὶ βηγ εἶν ἑαλάογης - 

"μος ἀρὶ γέγεα. ῷαψν βοζδλοῦνα κΤυλος ἡ πὼς, 

καὶ “τ ὐτεγὼν α γορίω βέμγψος μ᾿ τὰ μῦθον ζτσοῳ.- 

Κ ἐκ Ἀνπτέμ ὧν μύθων κακασσὃ “παὐσχορῖες ἕταροι Ἶ 

ὥφίλοι, ον γαύρτ' τδμεεμ Οσση ζοφοςς ον τσ κὼς, 

σον πελῖος Φαεσίμθρονοος φσυ-σὸ [αἴὰν, 

οτς ὥ- σὴ ἀψάται ἄλλο. Φρα ζώμεβα. βαασον 

ηἰς ἕπτ μῶγχῆς. ἐγωζλουκοιομα ἦναι. 

2 λον ὦ Ρ σκουσϊω ἐς “σαι σαλοίοσαψν ἀγελθὼν 

νῆσον τὰ “πὶ παομτοος ἀπ φριττος ἐστεφαίψωώϊαι . 

ἄυτὰ ὃὲ χϑαμαλὰ κῴτοα καὶ μονῶν ἐμὶ ΜΘ Ν 

ὥρα κογέ οφθαλμοϊσὶ δια. ρυμκὰ πυκγο καὶ υλὴψ Ἂ 

τῷ ἢ ς ιΦαμην. “τ οῖσν διεκαγεκλαοϑη φίλον ΦΡΌρ, 
μυησαμέίμοις τρί ων λαιερνγομος ἀρ φαΐγα ο, . 

Κυκλωσόοτε βίης »εαλιντορος ΟΥ̓ ὀφαΐίοιο . 

κλαῖον δὲ λιγέως θαλξῥον καῖα. δάκρυ Χέομσ-ες . 

ξιόνου [ἀρτῖς πρήξις ἐγίνετο μινρομ ἐμοισῖμ .- 

αἸὰρε ΠΝ Σ ΘῈ Χο “σαΐα - δ κνημῖδας ὑπάρονέ 

Ἀρίβμ τον - Κἥα Χχον ϑεμαι ἀμ Φοστοεροισὴν σαοσα 

“τὠγαϑν ἐγὼν ̓  Ρ χουν, ποῶμδν όψρυλο Χος ϑεοφῶλας . 



Εζλρονς 2 ἐν κων χαλκιρεῖ “σαλλομαν ὦκα. 

ὠκῶν 6 ΟΡ κληρος, μεῖς αλίκτορος ὀωρυλόχοιο. : 

βρη μα δίμια. το γεδλνω κιὰ ἀκοόέται ροὶ 

ΚΚλώογτις. καῖα. τ μιμιιλίπσον γοθωγτιας ὁπτειοδεμο 

ὥσρον Ὡλεν ὁμοσῳσἹ Τ συμ γα δώματα. κίρκος . 

ξεσοϊσά Χαΐεοσ ἢ ἐπα δισικ τω ω ἑψὶ χώρω- 

«μι ἱ διεμῖν Ἄνκοι ἀσαμόρεο σϑοιν »Ψ λέογτες . 

“τοὺς εὐτῶὰ κιαΤεθελξεμεν 4 κακαὶ. Φαρμᾶν. ̓ἐδιωχκεμο 

ονλδΐγω ρμϑνσανψ τααψδρα σήν, ΔῈ: ἄρα. “Το ΙΎΈ: 

ονρῆσί μα κρησι τυ ϑισαάψογτος ἀγεσαν . 

ω ς ον ὅταν αμφὶαγακτα κιωες ι΄ ὐπτοηϑερὶ ἰόντα. 

σαίψωσ,, «-{ ἴα ρττ Φερά κμἀλμαῖα ϑυμιον - 

ὡς πτοὺς ἀμ φίλυκοι κρατδώνν Χες "Ω Δ ε λίογτος 

σιαῖμον «στο δ᾽ εὐὐδιάσανεττέ, ἼδοΡ ἐαγαὶ ““ἔλωρα. - 

᾿σανῶν ἡψὶ βυρησῖ θεα.-ς καλλιπσλοκαμοῖο- 

Κιίρκις δ ερόνον ἀκονον α ἐϑονσις οὶ καὶ ̓  

ἕσγομ ἔττοι Χορεέμας μεῖς ανάαμβροτοον δα. θεάων 

Δεῖ ἀπεκαι χα ριεμτα. καὶ ηρλεῦας ̓ ερία "υτέλογτται . 

τοισῖ Ὡέμνϑωμ ἡρλξ “ὉΟλὶ μα ὄρχαμος ΕΝ ρὼν 

Ὅσ:μοι καρ ῖσος ἑταίρων ἐὴ κεδψότω Τάς τ -Ε-. 

ᾧ; Φίλοι . ἐν δον γάρτις ἐπατοὶ χοΣοΈμη, μείαψ! ἴσγοῦ 

Κα λοῳὶ “οἰῷδια (. “λαΐσσ ἐὸν ον δα στισαν αμιφιμεεμιυχοεν 

Ἢ θεὸς κε γῶν αλλὰ φθεηί ὦμιεϑα. θα ἀστὸν Ὁ ' 

Ὁ) ς “Σρ ἐφώγψεησευ ““τοὶ δ᾽ ἐφϑεγίς οὔ ΤῸ καλώγηιες» 

ΡΣ : ἘΖΕᾺ θονυσ- ϑυραςοἱξε Φα«νὰς ο 

ΚΚὰ καλά - δὲ δ'αίμα. παΐγτος αἱδιρακοῖν ἐττοντο» 

ὄψρυλο χος δ νστεμ ἀρεμιἀϊοσα μεμος δόλομ ἦμαι - 

σεν δ᾽ (σα; [α πούστα καακλίσιμουέτε βρόνονς ΤῈ - 

ὧν ὯΔ ἐσιφὶν πτυρόντε κα ἀλφῖτα. καὶ ΜΈΣ χλωρὸν 

οἶψω “πσραμγῴωε θεν οἀψέμἰοίε Ὡιέσίπω τ᾿ 

Φαίρμιαηςα Ἄν γ᾽ ἵνα. ταῖς Χν λαβοϊωτοσστα ἀφο δ οαμς . 

αὐστὰρ ποφζλώκεγτεκὰ ἐκσσΐον αὐτοὶ υάτα 

ῥπώϑο πεσληγα. καΤα συφεοισηψν εἰ ἐεργυν" 

διε σιυώρμμι εν ε ΧΟΡ: ̓ κιεφαλεὼὺς Φωψήν τε δέμας 1 ες 

Κατ χας "ἀδὰ ρ γος ἃ {7 ᾿εμεπσεθοςς ὡς τύ ρος, Φ 

ὡ -ὅιϊ “εἶν κλοιογττοες εέρ λέ} “τοῖσι: Δὲ κάραν 

“σάρ' Ῥακυλον βάλανον τεβαλε καρτόγτει ρα γίς 

εὐλλέεμαι «ὅέα. σνες Χαύιαι γα δες ἀμεψ ̓εδἰουσὴν - 

ὄδψρυλοχος δ᾽ ΣΡῚΣ, ἦλθε ϑομψε ἐσσὶ να. μέλωγαν . 



ἀτ[ελίημ “ταΐρων ἐρέωμ καὶ αϑιδυκία. “σὐτμον . 

ν ϑστὶ ἐκ φαοϑαι διωμα τὸ ἐπστοςὶ εμεμὸς ἷ- 
ρα  Χεῖ ̓ κιααλω δεβολκμείμος, ἐΨ εό οἱ ΟΌΣ Εε. 

Ὁ. ακρνόφιν αἰμησλανῖ ΕΝ ον ὡὲωϊο ϑυμος.- 

ἀλλότε δήμῖν πάντες α[α Φό με" ἐξερέομττεες ᾿ 

Κὰ τοτετον ὅρων ὃ Πεαροῦ κατολεξευ ς ολεθρον . 

᾿κομι εν ὡςεκελόνες Ὁ ανα.- ̓ς ὀρυμα. Φωὸ δι λιοδινοσ δ 

«ρομι εὑ βλοσμο τ  -νγ ἐείψα. δώμαῖα. καλε. 

ὦνθα διετιῖς κεία ν ἵσγον ἔπτοιχομέμη λίγα 4δὲὲν . 

Ἦ θεὸς πὲ Ὕυων͵ “τοὶ Ὡ ἐφθεγίομτο καλώγηοις - 
ἐς ΜΞΝ ᾿ἐξελθοῦσα. θύρας ὠϊξε φΦαφνὰς 

Κὰ καλά «δι κα μία. αὐτές αὐδιράησῳ σομτο . 

«ὐΤερε εἐγὼμ ὑσσεμ4γα. οἸοσαίμεμος δόλομ᾽ ἄγοι ξ 

δὶ αὐ ὰ μαϊκώβεσανϊ ἀολλέες, ὀνδτίςο ἀὐσοῶμ 

ἐξεφάνη . ὥληρὸν δὲ κκαθημιεγος ἐσκοτσία ζον -. 

Ἢ ς φατ » αὐτὰρ ἐγὼ δὶ ΝᾺ ξιῷος ἀργνρονλον 

ὡμοἷἷν ἜΡΤΡΕ ἘΣ ΑΕ χάλκεον, μι φὶ δὲ τόξα. - 

τὸν λα Ὰ ἡψώγεω. αν δδὸν ἡ "ὝΜσα οϑοα - 

“ὐταὶρ γα φοστέρκσι λαύδωνε ἐλίοσ  ὸ γουύωμ ὁ 

μμάγε κσαέκομτα διοτρεφές, αλλω. λίε-σ ον . 

Οἱ ὅλα. [ρὲ ὡς Ἐξ δες ἐλάσεα ̓ ἄσεετινδν ου 

αξής στῶν σταίρων- «ὄν ας ξω “τοῖς σι θὰ τον 

φάγωμ. ἐν «(τὶ γάρκεν αλνξαικιεν καικομήμιαρ: 
δἔῥ ε ε ἐῷα.»τ' υδωττεὶρ ἐγώμν αμήβόμ. ἐψος Ὁ οσ  Θ δὴ ᾿ 

ἀν ρύλοχ ἡ ἈΤΌΡΆΘΑΝ, συ μέμανττοῦ “τοῶζλε ὶ Χώρω 

᾿οϑὼν καὶ πονῶν κοϊληπσαρὼ ψηὶ ἐλαψη ς 

δακττὰρ ἐγὼν {μι μκρα πιϑὰ Ὡιεμοι υλάος ἀψάγκη: . 

ως ̓ φυτὼν͵ πάρα. υνὸς ἀψλῖον με βα λαΐίοσης - 

δ) στ 2. :ρ ̓μεελλομ ἴωγ ἱερας αγαθήογας . 

[Κίρκης ἡξεοϑαι “πολνφαρμσκον ἐς μέγα. δῶμα, 

Ἐγβά μιοι ῥίζας Ἀξρυσορράσσιε αγπαβόλνσεν 

ἐρλζομεέγω προς λῶμα. νεμνῖν ἀνδρὶ ἐοιγεὼς . 

πρώτου Ὁπσημ ΤΉ, τοῦτον Χο ριεεαυτα Ἥβη. 

ὧν τἄρα μοι ᾧν χάρὶ᾿ ἔσος τ Φα-τ ̓ος τορόμαςζ . 

τκ Ὡὐωπῷ δύσηψε “αὐ ἀκρίας Ὃ Χέσι οἷος 

Χώρον ἀὐϑεϊεἰὸ εωψ Ὅτάροι ϑέτοι δὶ δ᾽ Ὡλ εμὶ κίρκης. 

Ἔρ Χχάτα. ὡς εσνες πονκῖγους κά βμῶγας ἐχογτες . 

ν τους λυσόμεμος ῶρ ἐρχέαι, ουϑέσε φημὶ 

τ αυσοὸν νοσμσ (ν - μιενεάς 2 ἐσν ᾿ῳβα ΟΣ . 
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αλλαγε δισε κακὼμ ἐκλύσομ αι ἡδϑεσαώσω"» 

τὰ τόδ φάρμιαικοῦ ἐϑλον, εχωψῶνεμ λύμα σι κίρκας 

ἔρχόν, ὄκεμτοι κρατὸς ἀλαλκησάκακομ ἥμιαρ ὃ 

“σαντα. ϑέτοιε ἐρέω ολοφώϊα. ϑύγεα. Κίριις 

τοδιξάτοι. κυκεῶ -βαλεζ εμὶ φάρμακα. σίτω- 

ἀλλονῶδ ες ϑελξαισεὸ διωμστω ὦ ον γὰρ ἑα σά 

ῷα. ἔμετον ἐοϑ ϑλομ᾿ ὅτοι ζώσω ἐρέω δὲ και. 

ὅσσ: ὁτέκ κὐβιαςλ οΝ ϑίμακ εἰ ῥαύϑιο, 

“δνπτότεσνυ ξίφος ὀξνε ἐρνογαμιεμος σαρα. ἕηρον 

Κίρκη ἐπαΐξαι ὦ ὥστε κ͵αίμιεμαι μεμεσίψωμ . 

ῥα ίσυσοδιδνίσα σα κιλησόγαι όσυνθάμοι . 

ογβα. συ μινκετ σάτα σα μέγα οδαι ϑεοῦ ἐνψὴν, 

ὀφραΐκετοι λύσηϑ' ὕτάρονς ἀυτόμτε κιορε ϊσἪ « 

ἀλλα κελεοϑισαμῖν κι ακαύίρων κεείαν Ὁρκον ομιθοσος 
μόσταστοι Τὼ πσῆμα. γα χκὸμ ϑονλόνσεμ. εν ὅηο, 

μλσαπσαηνμνοθεθαδε, κα κϑγικ οὰ ἀψήμορα. ϑῴν . 

ς ἄρα. Φωγησᾶς πόρε φάρμακον “ργάφουτας͵ 

ἐκ γαίης ἐρύσας, καιροὶ Φυσῖν αὐῖον ̓ εδ άξεμ . 

ῥίζαι μέλαψ᾽ ἐσ κ. ε, γάλακτι φὰς ἄκελον ἀνϑος - 

μῶλυν δεμὴν κα λέουσί θεὸς, χαλευὸμ δὲτορνοσ ἐν 

νϑδρασηγε θμιτοοισ “θεοὶ δέτε “σαντα. ζῶο γα Ξ 

ἐρρ φα «αὶ ̓ πτ4τα-σέρη “σρὸς μια ερομ ὀλνμσσον 

γψῆσον ἀμνπεοσ αν -ἐγώῶνες δώματα. κίρκεης 

᾿δία, «“σόλλα. διέμοι κρα ΘἿν “σόρῷυρε γε Ἰόμστοὶ . 

᾿ἐσίω Ω «υἱ θύρκσὶ ϑεα «καλλιλοκαμοιος 

ὥγθα. εὰὼ ς ἐβόκοτα. « θεω. δὲμ. εν ἐκάνεν ἀυῶλ δα. 

ἭΝ ὅσ ᾿εξελθοῦσα,, βνρας ὑἴξε φα ἡγὰς͵ 

Κὰ καλή. αὐ]ὰρ εἴων ὑσόμὰν κα. ΧΆμεεμος μσττορ . . 

σε ϑιεμι (σα γα γοῦσα ε ταὶ θρόψον ργυροῖλον 

ἱΚαλοῦ ιαιϑαίλεον ἵ υτσο ὁ δὲ βρηγυς “σοσὶμ κᾷῷ - 

“γδυ Χε διέμοι κυκεῶ  Χρυσέω δέσσαϊο ορρα “αἱοιμῖ . 

ἐ ϑὲσοε Φαρμαυκον Ἰρεε κακὰ Φρομέουσεψὶ ϑυμῶ- 

ἀὐϊὰρ ἐσ δωκερτε καὶ ἐκ σστου ὀυϑεμ. εϑελξεν 

ῥάδϑω τελη γα, ̓ πσοστ τἐφα τ᾽ ἐς τογὸμα ζΕ . 

ἔρχο ψυὼ συφεόμδὲ μα ἀφων λέξαι ε ἑτιαάρων . 

ς Φα᾿ τεγώῶεμορ ὀξνε ἐρνογάμεψος παρὰ μιμρου 

[κίρκιν ἐπλῖξα, ὦ ὡςτε κα κ έμα μι ψεσιψων ο᾽ 

ἡσλὲ μεία ἴο ἰσχουσὶα- νσεόραμε καὶ ὁ χα ὦ Ε ἰγουων, 

ἘΠΕ μολοῷν ρομέμη ἔπεα. τῇ βοεμτ-α. “σροσκυῶλα. - 



«τὶς πόθῳ φς αρδιρῶν “τσξιστοοι ““ολῖς ̓ἀϑέσποκῆες « 

βαῦμα κ᾿ ἐχφως ὅτ ̓πστωνταΐῶιε Φάρμακεθελ Χχϑης- 

σε [ἀρς ουῶλιετης ὄνος ἀψὴηρῖα δὲ τε ϑνάβων 

ςκεσϊκ καὶ τ δε ΥΣ ΕΟΥΑΙ. ἐρκος δον ομσττωμ Ὰ 

σοὶ δετοςεμ φηθεοσῖμ ακ ἡλήϊος μόος ἐςτὶμ . 

ἢ συγόδινον ὡς ἐοσὶ πολντροτνος ἐὀμτεμοοι δα 

Φασκα ἐλιυστεοϑοσι χρυσόρρασὶς ἀργέήφομτας 

ἐκ. τροίας ἀγίομτοα. ϑον σιω μηὶ μιελάψῃ - 

ὃν; ἀγεῶλν κολεῶ δὲ ἀορ ϑέο «νῶϊ 2». ἐυτῴτα. 

όζνις πμοῤεῖνι νὰ “στβμομον ὀῷρα. μιιγεμστ-Ε: 

ότγα καὶ φιλότητι -σεσστοϊθομοεμ ἀνηλοισὶν . 

ὥῷ - φατ'. «ταὶρ ἐγώ μεν αμαβόμεψος “προσεζτον ᾿ 

ὼ κίρκν “σῶς :Ὑαρλει κιλησοὶ Ἰνσῖου ἄγοι 

ἱμμοισῦς ὁλλν εθηκαςε ἐμὲ με ε[α ἀροιϊσὴμ ἕταρονς . 

ἀωπτομῶνεν θα 2. ἐχονσα. διολοφρομέουσα- κΊλ, ΕΦ ΠΕ 

ἐςϑαλα μον τιέμαα καὶ σης ἐσ βηλεεμαι ἄν μῆς . 

οφραΐμε Ὑνμνωθεμτοα. κακὸν καὶ ἀγήμορα. ϑίης - 

ουζῶχαν ᾿ἐγωγεθελοιμεῖ “τεῆς ἐσ βημιεμοαι όνας 

φμήμοιπιλωης εϑεώ μείαν ὅρκον δρμεόοσαι . 

μασίμοι ὐῶ πῆμα. κακὸν βονλόυσεμεμ δηο . 

( ςεἐφαΐμοην - “ΩΝ αὐτὶ κ απσώμψνεν ως Ἐκ ἐλ ἅνον - 

ο]ὰρ ἐπ ῳ ῬομιοσέμπεΤελ ἀτοισἐμτέϊου Ὁ ὥρκομ 

Κὰ “τότέγω κίρκης τεϑην τϑικαλλεος όσγας . 

«ἀεφύνολὸι Ὥλιερα “τέως μὲν εὑ: μεγάροισι “σέμομτοο 

ραχερεδι .αἱιόι δῶμα. καῖα δι ρισφραι ἐσ Ὁ 

ἱϑογττσα ὥλαρα ταῦὺ ἐκτ ὑερήμεων ἀσσότωλσίων 

ἐκ. 51 ἔβα σότα μῶν δίτ 4-: ὅλα. δὲ -τρορέονστ. . 

“τάων ἡμεν Ἰδαλε θρόνοιςε ἐψὶ ῥήγεα καλα. 

“σορῷφυρεα. «καθυτυ 9. ὑπερ θεζλ ἐλίϑυσσεβα λλι » 

"ὩΔ ἐτοεέρη πσροπσαίροιθε θρόνων ἔτι ταιμε Ῥασέφας 

ἀργυρέας «ἐσσὶ ἐστι “το θά χρύσᾳα. καμάα- 

2. ὲ “τρίτη κρητῆρὶ μελίφρομα. οἴμου ἐκίρμα 

ἀδωω ἐναργνρέω «μέμε δῈ χρύσάα κυτσέλλα- 

ἡ ὲ τ αίρτα νϑὼρ ἐῷορά καὶ νρ «μέκαιε: 

“σολλομ ὙτοῬι-σοὲ μεῖς αὔλω Ἰαψετο οὐνδὼρ Ἀ 

αὐτὰρ ἐσ 4νὰ ζεοσεν ϑδλὼρ ἐμὶ ἡμοσσὶ χαλκώ 

Ἶς θα σα μίψθον᾽ ἐσασα. λὸ ̓ ἐκτρίγσοδος μαὔλοιο . 

θυμῆρες χε ἐράσασα κα]α. κραῖος τεκαιὼ μων - 

ὄφρα μοὶ ἐκ. καμαῖον βυμιοφθόρομ εἰλετο ἴψων » 

ΠΗ 



«στο ρ ἐσ λουσεμπεκα ε Χρίσεῳ λίπείλαίω - 

μι δέμε χλαῖγαν καλίω βαλε "δὲ χύτῶγα. 

σε μι σα [ἃ γοῦσα. ἐστὶ ϑρόγον ἀργνρονλὸν 

καλοῦ ΔΛαιδλα Ἀεον -τσὸ ὃ ὃλε εθρηγνς “ποσὶν ὙΠ Ὰ 

χε ρῃ Ἰθα ζ'΄ἀμφισολος -τρο χοὼ ἐπσεχόνε Φέρονσα. 

Καλκ χρυσάμυασερ ππ-ργνρέοιϊο χεδιτοος . 

φξαοϑται σα ρὼ 2 ἐξεσὰν ἐτταγυσετραπεζαν. 

στον Ὡιω δοικΤα μάν σα ρέϑηνεε Φεέρονυσα. « 

δα τα “σὐλλεσσ βξσα. χαριζομ μη πσαρεομττων . 

ἀοϑεμιεμαι Ὡ ἐ κιελόνεμ ἐμ. ὡ ον μα ψε θυμιῶ - 

δ. ἡφείω δνοῷρομεωμ κακοὶ ὥ2ιοοσῶβρο βυμος - 

Κίρκο 2 ως ἐμομσιεν ᾿μἐ ἡ μεμον, ον Ὡιεσὶ σίστω 

χέρας ἰαλλομτ-α. : σνΎερομ δὺιεδεεσσεμβθος Ἔχομττα,͵ 

Ὑ χὶ ““αρὶ σγα ἐκ μη ἐσσεα πὴ ἐρόεψττα, “προσηύδα. - 

ὑδὼ 
23γν 

“τί φϑόνπως οὔυοσόν ἐος το αὶ ζει Ἰσοςα μοῦ 

ἕν μὸν ̓εϑὼψ - (ρώμκε Ὡλουχ, ἀ πῆεαι ὃν Ζἐ-πσοτοῆτος. 

δ πίρασσον Ὡλόλου δρογοῖεαι, ου Ὡὥτῖσε ΧΡ" 

245 ὀέμομ. ΩΝ γάρτοι ἘΠΕ ΙΟΣ καρτδομο Ορκομ - 

ς : εῷα τουτὶ ἐγῶμαν ἀμᾳῷ οομ. ὑπκὰ παροσεζατομ ᾿ 

τὰ» κίρκι": "τίςίαρκενι ἄγη “ὃς ψαάσίμος ψν, 

-«σρὶ Ψ “τ λαικ -σαίοσαοϑ'α ἐλ τονος ἡ δὲ “ποτῆτος, 

-ρὶν λυσαοϑ' τα ρους καὶ ἐῳ ὀῷβω λμιοῖσὴμ ἸΏ οϑ αι. 

δ, Φ2λᾺ “«τσροφραόγα. “σἰᾷν Φατέμ. εμ7ὲ κιλά {ς . 

Ἄνσομ ᾿ψοφθαλῳ οἷσῖν ὥνω ἐρίηρας ἑταίρους . 

Ξἐφαίμιω . κάρκη Φιέλύ ες “εεία ροῖο ζερήκ 4 

ῥαοθλον ̓ ς εχουσεῳ χάρὶ͵ θύρας Ἀγ νευδ συῷφον . 

ἐκ Ἔλασε σα λοισὴψ ἐοικ τας νμεώρο:στν . 

διοθὼ ἔυφτ' ἐπεσαψ μα μ’τοῖοι Ἰ2 ε ὩΔ 1 αὐσττῶμ 

ἐρ ΧΌΜμΗ “σροσαλήφ «Ψ ἐκ στ Φαρμανοον ὄν) - 

“τὠμλεκ. ἀεεγ λέων Χες ρρέου ἃς πρὶν ἐφνοε. 

Φαιρμεα γεν ουλομ. ἐψον “το Φὶμ “πόρε πότψια. κίρκπ . 

ἀγῶλρες 2 ά δ ἐγέμομτο, γεώττιδοι κ " “σάρος Ὡσὰν - 

κα, “πολυ κα λίομες “τε καὶ ἑι φφομες᾽ ἀσορασοϑος 

᾿ἐγνωσαν Ὡλέμεκ μοι, ἐφυτεν χ σὶμ ἐκαιπος - 

“σὰ σὰν οὶ μερόφευτ εονν γόος "ἀμφὶ ὡέδῶμα, 

σεϑδαλίον κογεύβιζε, ϑεα. ἐλέαιρε: καιωα- 

μσλοεμ ὅν Ύ Χά φάσαιπρροσενόνα. Οἷα ϑεάωμο 

Ὡλτοίεμες Λα. ἐρτα δ “σολυμὰ Χα ψοζδ νοσόν «᾿ - 

ἜρΧεο ϑιὼ ἐπὶ μῆα, θοὴν χει βῆμα. θα Ἄκοσης - 



᾿ ν΄ ᾿ ᾿ π᾿, 21: } 

υΝ ας ξεν ἂρ δ λα: χῇ ὑμήαν ΠΣ "ὧς ρόμδ ὃ 

ἱΚτὴμ τα εν ασπεοσῖ ̓ “σελάοσοατεΐ τλάπε σάμττα, . 

ἀυστοὸς καὶ ἱεμαα καὶ αἀγάνε ἐρίηρας ἑταίρους . 

ο Ε Ἰῷα-τ : αὐὰ ρ᾽ εξ οἱ γε 496 οϑυμοςς α ὙΜμὼρ 

Α 

ὥ 

ὋΝ 

βὴν ὩΔίεψαι ἐσατὶ μα. βοὴν καὶ βιψα. ϑαλαοσας - 

ὥνρου ̓ υῴτεσι ἐνὶ βον ἐρίκρα ς ἕτταιρους 

ο οἰκτρολοῷν ρομεμονς βαλδον κατα δα κρν; Χεοΐας- 

ὡς Ὁ ὅταν ἀγραυλοι "όριες “-σδιβοὺς αγίλαιας 

ἔλϑουσαςες κόρου ἔπσὴν ζοσπτάμμξ κιορέσωψτισι 

“σασωμδίμα. σ'καιρρονσὴν ἐμα γατεῖαι, σ 2 ετὶ σηκοὶ. 

᾿Ἰσιχουσ-.- ὃν, τ δ ῖμὸν πνκώμεμοι ἂμ Φιθεονσὶ 

πατέρας, ως ἐμιὲ κῴμοι ἐσ Ἴϑὸομ οφθα λμοισὶ ὅτ κα 

Ὡλακρνοιμτοες Ἔχιωτο, Ζιόκησε Ὥζα ρα. σφίσι βυμιος 

ὡς ἐμῷ, ὡς ἢ {τα τρί ἰκοία το κοὰ πσολιμ ἀυστοῶμ 

σρηχφης ἰβαΐκας Ἑμέσρα εν ΟΝ ἐγέμομ“τ'ο . 

[Και κολοφνυρόμ εμοι τεσ Τέρθεμττια “προσηνόνωμ. 

σοι αὐλὰ νοςκοσα ματι ; 2. Ἰοτορεῷες ὡξε ἐχαίρη;: ε 

ως ἜΝ 4ε ἰθακὰν αφικομ θᾶ: τα πτρίϑα. [αἰὰν 

ὅν ατε “στ-ὧν δθον ὑταῖρων καϊαλεξορς ολεϑροῦ - 

ς Φαψ. αὐαρ ἐγὼ “προσεφίω μαλακοῖς ἐσέεοσ! μι. 

νέα. μὲν ρ πταμτσρωτον ἐρϑογομῳ ̓νσάρορθδε . 

ἱστηματατε απγμεοσὶ τϑελα ἀγαμαν :υλαύτε “σαντα . 

ὠμοὶ Ὡὲοσερυεοϑε ἐμ οἱ ἁΐμια. “τα μέτοις᾿ ἐπ εοϑοα ο 

ὁΦΡ ἰδυιϑτάρους ἱ δος ἐμ δώμασικὶ ΡΝ ᾿ 

“αἴϑονττας καὶ ἐϑονταςε σαντα μὸν [ὰ ὡρ εἐχουσὴῳ - 

ς φάμιωω «δ ὦκα ἐμοῖς ἐπ εεασ] “αἱ ϑομ το» 

ὄζρυλο Χχος ϑμοι ὅϊος ἐρύκαμε παμτας “πιάρους .. 

[ΚΚάσφεας Φωγησας ἴσωσεα, πῆϊε ρϑεμτα. “σροσηύδα, ὙΝ 

ἃ διφλοὶ. “σὐσ μεν, το κακώμ!ὶ μι4ρείϊοντων 

Κίρκις ἐς “εἴα ρον καϊαῦημ ἐμαι ἰκκεν ΄“σαύΐΐας 

ἰὲ σῦς ἠέλυκονς προικοίσσοι, κε έομηας. 

δίπκιεν ὅϊ μεία δόμκα. Φυλάογοιμε κα ἁψαγκν 

ὡς αν κυ κλῦτε ρξ᾿ Ὁ σ΄τεδι μιἑοσ αὐλοὶ ἵκομτο 

ἀμιότεροι ἐρεέπόροι. “δοωδο ὅθρασνς Ἑσν ὌϑοΣ « ώνς. 

“τουτου [ἃ αρκαι ὰ κιέγοιϊ α7αοϑαλίμομολομετο 

[ἢ εἶ ἐφα- ναυτάρ᾽ ἔγωγε καὰ Φριρὶ! ἱκερμρίξα.. 

«σα σαίμεγος “ταμνηκες ὅορ συ]ς. χέος σαρα. βλίραὺ ̓ 

στοῦ ὅι αὐσοτμῆξας κεῷαλὴν ὄνας ἊΝ “σελαάοσοι 
Ἢ ΄“ »} " , φι ἢ δι 5». τς 

Κὰ “πῶσ ἐομτο μαλα σι Χχεὸὸομ . δή μι τα ροι 
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μιήλι Χίοις ἐσ εν ἐρίντενον ἄνοϑεν δέος 

Ὡϊογιές- “τοῦπτου μὲῳ ἐσ σομεν φσυκελίᾳς 

ἀὐστοοῦ Κῶν Ῥάρα μιρήν κι γκα. ἐρυοϑιαι ̓ 

ἡμῶν Ὦ ἡγεμο ν ἔβα. ρος δώματα κίρκης- 

) ε«φαίμεμοι "τα ρὲ γκος ἀγῆϊομ κΏλ ἐβα Ἄαοσης . 

ονῶλε μὲν ὄψρυλοχος κοῖλᾳ ““σαρὰ νηὶ λελάτῆο 

᾿ ὄν “-(φ᾿.- ᾿ἐδιδιἐσεμ [ὧρ ἐμὰ ἐκσσα [λομ ἐυἱπσίὼ . 

“τόφρα 2. “τονε ὅονς ὑτάρουςιν δώμασί κίρκν 

ἐμδυκεωςλοῦσ τε καὶ ς Ἀβισε λίσσέλαω- 

μ φιῶζαρα. χλαψας "καλος βαλῳ "2  χιπ-ῶμα ς. 

ὁλαψυμ ἐψονς: Ὡιό43. αυντας ἐφ ἄυρομεῳ ἐὑ με εἰ ροισὴψ . 

δὶ Ὡέεσσῳ ἀλλήλους ΕἾΝ οὑ Φραιαγαψτηθε πάντα. 

ζλαϊον οδιυρόμεεψοι, οι Ὡλέσομα. χίζεο δῪὼμα"- 

δεν τ αἰχὶοὰ σα. “σροσηνόια, 2ιϊα. θεάωμ - 

Ὡλϊογεμες λαερτία δὰ “σολυμηχαμοῦδνοσόυ- 

ΜΝ κατ γνῶ θαλερὸν γόον ὄρυυτε.- δὲ ὅα. καὶ ἀυ τὴ 
ἃ ἐ7.2.) 

Ἦ Ἠλὰ» Οσπμ “σουτω «σαϑεγαλζγεαι ἥ ἰχβυσετα 

ἐῶν ὁσαγώροίοι ἀγόρεςε ἐβχηλάσα γτέτιὶ χέρσον . 

ἀλλαγίε: ἐοϑίετε δρώμαν "αἱ “αἰ νέχες οὗμομ - 

᾿ἀσόνκεν ἃ ἄἀυστος ϑυμογε εἐμὶ ; σγθεοσὶ λα. βιντε, 

δῖον ὅτ-ε -σρώτισον ελίσσ εἶε “σαρίδα. γαῖαν 

“τρᾺ Χχῴις Ἰθαΐκιης «νι Ζ)'’ιασκελέες καὶ ἀβυμοι 

ἀιᾳ ἀλης Χχαλεσακς “εεμιμημέμοι ουὀοέπισοϑόυμοῖ Ψ 

ϑυμὸς τ ὄνφροσίωης ἐπτίν μαλα -σολλα. “πε οοϑΕ. : 

ΠΣ « ̓ ἐφα 9. . ΚΕΡῚ ἀρὰν χορ κίθεϊο βυμοςῖΐ αιγηψωρ- 

Ἔνϑβα. "εἰν μαῖα “σα Πα. τελεσφόρον ἀς: ἐυϊαυτὸν 

μεθα. Ὡιαιμυμ μοι κρέατα ατέῖα. κα μέθυ ἀν . 

ἀλλόσοεζαΝ Ῥεψιοαὐος Ἂν ιΩΣ ἐτρασσον ὥραι, 

μεἰωὼν Φθιψο τ ὡψϑιῶν, ἡαῖα. μακρα Τελίοϑη, 

Κὰ τότεμεκ. καλέσαψγτες ᾿ῷαν ἐρίηρες ἑπταῖροι . 

2λαιμ ὀμν οἾΚΟΔΝ νῶν μεϊμιμμοιγοεο τσαρὶ οςαίμς - 

{τοι θεσφατόμε ἐσγὶ πἀλῥβολι σι γι ἐκιέοϑαι 

οἴκου ἐς ὑΤόροφον καὶ σὰν ἐς σὐρίδνα Ὑεον . 

ζ ε ἰἐφαυ «αὐ ρ᾽ «μοι γε ευήθογο ϑυμοςς “ὙὝΛΜμωρ - 

ὡς τοὐπτελιὰ Ὁροσαν Ναὶ ἐς πξλῖον κατα διώτα, 
μεθα, ΞΖ αιψύμ μοι κρία τά ατετα, καὶ μεθν ἦϑω. 

ἥμος Ὡὲ πέλϊος κα οῖδιυ καὶ ἐστὶ κμυίφας ἤλθε . 

δὲ Ων κοιμίησα γῇο καῖα. μαίαρα. σ΄ γε εἴα. - 

αὐα ρεγωκί ρκης στ ϑὰς τοδικαλλίος νγῆς 



γούώων ελύτιαύμ ὅυσα. « θεοὶ Δ ἐμ. ὅν ἐκ Ἄνεμ ἀὐδὴς ὁ Ὁ 

Κ αὐμὴν Φωγσα ς ἐσ εα. πῇ ἐρόεμττα. “σροσμκυδιὼμ . 

ὧ κίρκν - “«-ἔλεσόμμοι ν-υὐσχεσὶμ ᾿ἡμν ὑπσέξζης͵ 

οἰκαϑὲ “-τεμξέμιεμω θυμὸς ϑέμοι σαι ΝΩ͂Ν 

"δ δήωμ “ταρωμ .ὅϊμε Φθιμυθουσὶ Φίλομ κῆρ 

ὡρφυμοθοβέμερο ὅσπεσσον σνγε νοσφιὶ γέμα . 

ῷ ε ἐῷα μην Ξ ΩΤ μάδαχο Ωῖα. ϑεάων , 

Ὡϊογεμές λαε ρτα νὰ “σολυμη χαψοδιυοσόν . 

Ξεπκ τη μώ αἐκομτοες ἐμ ἐμὶ εἰμ μῶρε οἴκιω - 

ὃν, ἄγεν χρη "αρώπτον ὅδοον “οελέσται καὶ ἱχ ἔοϑ'σι 

᾿φεαϊδλαο δόμονε καὶ ἔππαιμής πα βοεφομέης͵ 

“Ἔχ Χρισομιμους ϑμδαίον τ 4 ρεσίαο- 

"αντος λαοῦ “τοῦτεφΦρέμες ἐμισσεῦνοι 4σὶ - 

στὦὁ κα τγεθμήώστο γνοομσσορε “υϑοεφομα. 

οίωπτεσγύοϑοι. τοὶ Δ ἐσκῖαι αἱοσουσῖμ - 

δ) ς-Φα- τ ; αὐστοοὶ ρ ἐμιοῖγε κατεκλαοϑη Φίλομ ἅτορ ̓ 

Κζλατον 2 ἐν Ἂε Χέεοσὶ καϑήμεμος δ δετιθυμος 

᾿νϑελ αὴ ζώφν κα ὅραν ᾧαίος κελίοιο - 

«ὐπιὰρ, ἐσ κλαιογτ κυλινϑορε ἐμός τεκορίοϑίω ὸ 

Κὰὼ “τότε “λημεῖν σπτεοσὶ! ἀμαδόμεμος “προσέζυου Ἅ 

ὧ κὶ ρκιη"- τις τα “ταύταν ὀδλομ ἡ ἡγεμιογευσά - 

φεαϊδος οὐ σεσωσοῖς αὐφίκ ο μηὶ μι ἐλαῖμῃ ὡ 

Ἢ] ξ ἐφάμιω. ἩΩὩΔσκαμᾷβειτο Ὡ Αια. θεαΐωμ - 

Ὡαϊογεμψὲς λαερτία δᾺ ““σ“ολυμοη "χα μονα : 

μιστοῖοι ἡγεριόμοςε “σοθη “Παρὰ νηὶ μιελέοϑεω- 

ἵσομ ω:ε αὔστας ἀγα. οοἰσια λῴκια. “σὔἴακαογας 

ἔιοϑιαι - τῶ “λέκετοι ΤΡΎοιη "Θορίαο Φερκστν ἱ 

ὃν) δ ὅταν 2 Ὰ νηὶ 2 ἀξ παγοιο “σϑησης, 

ὠυϑακτητε λα. λεία καὶ ἀλσεα. τδσεφογᾷας 

μιακροιταλγέροι “καὶ ἐπί ὡλεσίκαιρπτοῖ, 

να. μὲν αὐτοῦ κελσαιε ἐπσώκεα μῶ ὦ (αθυϑύμη . 

ἀὐτος Ὡ. 4ἀς αἴϑεω ζέγαι δόμον σθαι . 

ὠυθα ἀκα Χέρογτα. "πυνριφλεγέβωγτὲ βέουσ! 

Κκωκυτος ϑὀςε λα υγζος ψϑναῖοςε ἐσ ας σορρώφ - 

πετρηῖο ξωεσίςτεδλύωπ “ποταμῶν ἐρῖδον σῶμ. 

ὦνθα 2, εὐ 49" ρῶς χρίμφθᾷς “σἰλαςωςσεκελάνω 

βόθρον ὀρυξαι͵ ὅσο τε ε πυνγουσίον ὄγθα καὶ ὦγθα. Ὁ 

αμμΦαυσ-ῶ Ων ἕ Χοὰμ χᾷοϑαι σασὶ ψεκν εοσὶ - ; 

"πρῶτα. μελϊκρατω μετα, δὲ δὲὶϊ οἴμω - 

ἘΠῚΠ 



τοοριτον - ὧν θαι. ἐπὶ ἱὩζαλφύτα. λάκαὶ ““αλωᾳν 

“σολλ-ῶλο "γουμούοϑιαι ϑεανων ἀμ ψημα: »κσέρημα. 

ἐλϑωὼν ἧς ἰϑαΐκιεψ πήραν βοιὼ Ἢ“τοῖς ἀρίση; 

δέξειμε ε με[αίροισι, “αυρήρτεμιγλησέμ. ἐν ἐεοϑ-λὼν . 

“τ΄ φρεσί λασσαγάνϑεψο οἷν ἵερδυσεμοεῳ οἵω . 

“σαμμέλαψ .ς μιλοισὶ μ΄τασσρευ νμετέροιστν . 

οὐ]ὼρ "σιὼ δ χεσὶ λίση κλνταὼ εθμεα. νεκρῶν, 

ὠυϑίοιν ὠρμήον ρεξάμ βήλωντιεξεέλωαμαιν 

᾿ἀ-᾿ἐρεθος ῥέξας -αὐος απο γοσφὶ τρασσοϑαι ὃ 

ἱεμι μος Ὡοτα μοῖο βοαΐων εἶμθα. 2 ἐ-πσολλοὰ 

Ἢ υχαὶ ἐλσογετοοι νέων καα“τοεθμφώστοων 

λυ τοτ ἐυ 49 τὰ ροισιῳ ἐπσοττράυσε καὶ ανῶξαι 

μήλαήω. δὰ κατεκ {τεσφα- γέμα. νηλεὶ χαλκῷ - 

ος ραντας καϊακία ἐξαοϑοαι δὲ ϑεοι σὶν, 

ἰφβίμο πμκιῖω ἡ αἱ ἐπσαιψῃ αδοεφογάμ . 

ἀστὸς ὲ εξίφος ὀξνε ρος ἄμμος ἴσαρα. ἥῆρον 

διοϑιαι - ΠΕ εδὲες ἐρὲν μεκινωψ ἀμ εμνγαι »καΐρημα- 

“ἰμια7ος όσον δεεν πρὶν τφρισίαο τὴν ϑεοϑαι - 

ὦψθα-τοις ἀντίκα. “μαΐμετοις ἐλάυσεστοαα ὁρ χαμιελαιὼν 

ὃς κέμτοοι φυκοὶμ ὅζλον καὶ μιέτρα. κιλάβου. 

μόσχον ϑ'ως ἐπὶ “-σομτομ ἐλ σεα ᾿ χϑυσεμτοα. - 

ζ ες ἐφα.ταυτίχκα. 2 .ε χρυσόϑρομος Άνϑεμ Μμὼς- 

ἀμ φίδιεμεχλαίψαψτε χι τῶμαύ το εἰμι τα, ἐασεμ. 

ἀστοὶ Ὡιἀργνῷεον ῷαρος με[α. ᾿ψγυτο υυμιῷν 

Ἀετῆου καὶ χαρίεμ»- δι δε ζώγημ βαλετὶξν ϊ 

καλὼ Χρνοηῳ “κεφαλὴ Ὡιεσεβηκεκαλυτῆ ρίω - 

ωὖαρ ἐγὼ 2 ια διώμα τιὼν ὠσερώωομ ἑταίρους . 

μαλιχίοις ἐσσεεοσι “σαρα σα δὸν ἀγνδρα. κα σομ - 

μὴκοτιγῶ ἀὐϑιομετες ἀωσεάτε γλνκίω σον - 

αλλίομεν- ΦᾺ “γάρμοοι ἐσέφρα δὲ σ“υσόστυϊα. “κίρκν . 

ς ἐΦαάμενψ. “ποσὶν Ὡἰσσευβοτο θνμδςς αγιψωρ- 

ὀυδε μὲν ον» ῳθεμυδι ἀπτιίομαις κρον ὑτταίρους 

ἐλγαἀμὼρ 2ιτὶς ἐσκε ἐγψεῶπτἹ ος ὅττι λιν, 

αλκίμος ἐμ-σολεέμιω, σε Φρεσὶψ: σὴν «ρηρώς . 

Ὁσιμιοι ἀμόν ϑεταίρωμ ἵεροις δώμασι κίρκαης 

“Ἵν χα ἕμφρων κατελέξατοῦ οιμοβαιρο “ 

: νυμιέψωμ Ὡλεταίρων ὥμια δῖον καὶ δοῦπον ἀκούσας 

ἐξα -αἱρος ἀψόρονστε καιεκλάβετο Φρεσὶν Ὡσὴῳ 

ἀσορρου κααιβημαι ἰὼν ἐς κλίμακα. μαρία . 



αλλα. κα ταμχίκρν “τεγεος “πεσε ἐκ 2 ε δι χω 

“αραγαάλωμ αΎΝ ἦν χλδαιδοςῶλεκα τηλβε. 

ἐρ χορμεμοισι ὅδε τοοιστν ἐγὼ μι ρα. μῦθον {τον 

Φαῖοϑε υυσσον οἰ ονῶδε φίλω ες ““αρίξλα [αἰαν 

Ἔρχεοϑαι, δ ΝΩ͂Ν Ν μὲν νου τεκμιραῖο κῖρκν 

ὡς αἰξδλαοζλόμονε καὶ σπταιγὴς γυϑοαεομῴας, 

“Ἐν χα Χρμοόμεέμονς ϑηβαιον τιάρισίαο . 

ςἐφαμιαμ- “τοῖσιν δέκα τεκλαάοθϑη φίλου ὑπτ ὁρ- 

εζόλεεμοι ἊΝ καγα ὑβιὲ Ὑοωψ τήλλομποοτε χαΐσπας . 

ἄλλον γαρτής “σρηξις εγίνξο μευρομ ψοισίν . 

ἀλλ ὅστε ὩΔΑῚ ρει υδα, βοίωυ χε σὰ θίψα. ϑαλαίοσκς 

ἰβομεεμ αχυνμεμοι θαλβομ καῖα. ὥακρν Χεοῦΐες - 

“τοφρανα ροιχολέμη κίρκη σα ρα. γηὶ μελάμψη 

ἀρμάομ κα τ δησεν οἷν ϑήλω πτὲμέλαμαν 

δῴα “σαρεξελθοῦσα. τοῖς ἂν θεὸν ονγεεθελομτα 

ὀφθαλμοῖσιν ΨΥ ἢ ᾧγϑε Ἦ ὦψβα. κτόμσττα, . 

ΨΠΌΘΕΟΩΙΚ ΤῊ ἡ ὉΜΉΡΟΥ ΡΑΨΦΔΙΔΩ 
“σα γγίλλά "πῶς καία. τας κίρκος εὐΤολοὶς ἀςα δου 

καϊηλθε καὶ ὡς ἤκονσ-ε “τ ἀριεσίον Τοῦ μιαψεως -τϑὶ 

στ-ὴς εοὐῦον καὶ τῶν. δίων σωτηρίας, “κ ἐκ ὡς πῶς ἐμ Ἄροας 
3 

κοὐ πα ς ἢ "ρωϊῶλας (2 λε καϑ' δου καὶ τί μιτρα, . 

καϊἸώψες Ἰλίου σνοραῖό σοῦ ὧμ ἐμίονς - καὶ “τῶν ἐμ ἀ ὅλον 

κολαφομεέμων . 

ΟΔΥΟΟΘΣΑΘ. Δ ὉΜΉΡΟΥ ραψῷ ΔΣΑ͂Ο 
ῖ λαρανοαὶ Ὡς. θβϑνο Ἵν χαὶς “γέτι ΧΕ οὩ νον ἄς. 

ντὰρ 4 βεσσὶ υμα. κα σκίλ 

ϑομιεῳ "δε θάλαογαψ, 

ὑϑα λϑὰ ὧρ “παμττρωτου ε 

ρύσγα μιν 4ε αὐλῷ ολλαὶ .. 

2 ἱορονΤιϑεμιεοϑ-α. κα ἕαία. 
΄ 

νηὶ με ελσαιψμη.- 
ει ᾿ ΒΝ , 

Ὁ ττο Οὐ σὲ ων» ἐμῶλετα. μῆλα χα βομτοὶς 

-ἐβρήσα με γνῶ καὶ οὶ 
Ἷ ᾽ ͵ ΙΝ 

βαψορεῳ ἃ. Χυν μένοι ϑαλξομ 

κατα. λάκρν Χέομτος- 

ἡμ νὼ κατοσιοϑε νεὼς κιναμοπσρώροιο. 



Ἰκεμον οὗ ρον “4 “αλλσίσιον εοϑίλον ἕταρον 

Κιρκν ἄν, υλόκαμος 2. {νὴ ϑεοςευ μεσ ας 

ἀμ φεοὶ όπλα' (κα σα. “σογνησαΐμεγοι καῖα μκα. 

ἅμεεβα. “τὡλξι αγνεμόςτε κυρβῥμάτηςτι ϑυωεμ - 

στῆς ϑεσσαψημ βίης “τ τα 9 ἱαία. “ομτιοσορούσας ὃ 

«Ἀ}ν ̓σ ὀτλέλϊος : σκιόογτότε “ασαι «γυὰὼ . 

ΩΝ ες τήρα 5 ἱκαψε βαβυν ρρόον ὠκέα μοῖο . 

ἐν βα. ὃλὲ κίμι μερὶ ωμ ἀνδρῶν Φήημοςτεσσόλις: Ε, 

περὶ και νεφέλη κεκαλυμμέμοι ον2 ἐπσοταύϊους 

Μελῖος Φαϑωμ ἐπι έρκσ“αι ακ τ νεοσιψν, 

σϑυπσότανςἀχησὶ -τρὸς ὄνρα γον ἀσβοεμτα,, 

Ὁ 9 ὅταν ἀ“ δ εν Ἂαὰν ἀτουραγόθεῳ “τρόβανσηϊ αι. 

ἀλλεσὶ ΤΩΣ Ὅλον τ τα οι Ὡ 4λοιῖσὶ βροποοιοῖ, 

νῆα αν ὠγνἹθϑ' ἊΝ βόμτες “κέλσαμεν, ὠκῶε ταμλλα.. 

τιλὸμ εϑ΄, ἀστοί ὥντε γέ στα γο ὠκεα μοῖο 

βομαν ΟΦρ ε Χῶρομ ἀφικόμοεθέ. ὃν Φραΐσε κίρκα . 

εν ἱβῴα αλν ττδιμεμῶλης δυρύλοχόςτε, 

ἀχον- ἐγώζζαορ ὀξνὲ ἐρνοσά μεεμος σα ρα. ἌΓ υρῸ 

Ῥῶθρον ὄρυξι Ὅογον τέσσν γούσῖίον 'ψϑα. κοὰ 'εμβα;, 

ἀμ φαῦῶ δὲ χοὰς χεομεμσσα σὲ γεν σέο Ὶν . 

ἜΡΨΗΣ μελίκρητω, μέχεσάτα. δέλδει οι οἴψω͵ 

τὸ “τρίτον αυϑ' ̓υϑλατι ς ὐϊοαλφ τα. λενκεὶ “σαύλωωον, 

-“οὐλλαὰ 8ὲ γοιωου μεν ψεκίνι ὧν «».- ΦΗΝΣ κάρηγα- 

ἐλθὼν ἐς ἔϑαΐκεην αέραν βοῶ Ἥτις ἀρίστη 

ῥεξήνς ὧν μεγάροισι πυρίω τέρμ πσλησέμιν εοϑ'λῶν -. 

“τ ἀρεσίνν" ὡπαψάβεμ οἷν ἱβόνσέμοεμ οἵω 

““αμμίλα γ᾽ ὃς μήλοισι μέξασσρευ4ἡ ἡμιετέροισι - 

“τον... υφδν χωλησὶ Αντισιτε εϑμεα. γεκρὼν 

ὑλλισάμω, “ΤΌ. δὲ μᾶλα λαβὼν δ ρη ᾿ς Ὑ7Ὁ 

ἐς βόθρον. αὐτὶ; ἑὥμω κελαιγεφες- ΕΝ ̓ αὙέρομτο 

Ἂν Χχοα ὡ νσεξε ἐρέβουςγοενων καῦτα ποερμφώτων, 

νύμφωτι ηἰϑεοϊ τεσ σολυσλητοοῖτε γέροντες, 

“θα ρθεγίκαὐτα τα λοὶ ϑεοπειμθέα. ϑυχεὸν εχουσαι- 

“ΟΛλλοὶῶν᾽ οντάμεμοι χα λκλρεσὶψμ ἐγχφισῖν 

ἀγϑαρεεῖ ἀραῖφοα στο βεδροτωμ γα ́«--.ὥχε Ἔχόμτες . 

δὲππσολλοὶ ὑ-πὸὶ βόθρον ἐφούττων δοθέν δος 

ϑιασεσίπ ΑΝ χὴτἐμὲ δὲ Χλώρον Ὡλεος “ρ4- 

Ὡλστότ᾽ ἐὺ 49: ὕπτια ροισῖν ἐσόρωώαςε ἐκέλάσα. 

μῆλα τῷ δὴ καπτέκ ἀτέσφα γμέμα ϑηλεῖ χαλκῶ 



2. 4ρα γῖα. ας κατα μαι τ άξαοϑα δι βεοῖσιψ, 

ἰφθίμ Τα ἰῶιν καὶ ἐπσσιμῃ "τα Ῥσεφογᾷη : 

«ὐὰρε ἐγὼ ξιῷος ὀξυε ἐρνοσάμεεμος ξαρα: δξηρον 

Ἥμνυ, οΥὩΝ “ων ϑεκ νων ἀμ εψηγεὶ. κάρημα. 

μι α7ος «οσον ἴμεν πρὶν τιρεσίαο πυνβέοϑιαι .. 

ἜΡΟΝ δὲ Ἅυχλε ἐλτσήψορος μἌθεν ἕταρον .᾽ 

ΠῚ γάρ ἐστοεθα.γῆο υσσο Χομος δτ»ρνοῶλφης . 

σώμα. [ἂρε εν μεγαῖρω κὶ ρκης ΚΉΚΑ ον φεροις ἡμής 

ακλούσου καὶ αθα-τῆομ ἔπσὦὠ πσόμος δος τ 4γ8Ε - 

στομαλλ εἰς Ν Ὡλάκρυσα. ἰδὼν, ἐλεένοσα τε θϑυμῶ . 

Καμὶν Φωγίσας, ἐσσεα. τῇ Ῥόοεμστια. “σροσηνῶλωμ . 

λγσιώορ, “σῶς Ἰλθες: ὑπὸ ζόφον πδόμτα, 
ΕἸ 

Ἔφβϑες “σεφος εὼ ἐὼν. Ν ἐἐω στίω, μηὶ μελωμη . 

ὡς ἐραύμὴν - δζλεμιομμεώξα ς πμμέβέξομιυϑω- 

ΖΑ ἰογεὲ ες λαιδτιοῖδνι “Ὡολυμα Χανοῶλ νοσόν . 

ἄσεμε Ὡλσάμογος ἄεσ'α, γα καὶ ἀβθεσγρώατος οἴψος - 

ἱκιρκηνςζ ιν “εγάρω καΤαλέγμ γος ς ουκέμοησα.- 

ἀπξορρον κατα βεψαι; ̓δῇ ἐς κλίμακα. μαι . 

αλλα. κοταγτίκρυ “τέγεος “σστοου - ες Ὁ ἔμοι ἀυχὼν 

ααπρα-γαλωμ ἔα ὝΝ . “Ἵν ΧΑΖΝ ἸΏ εν εκαΊελθε - 

νυ δεσεσῶν οσστοϑεεν Γοιω ϑοόμτα ουσῦσα. ρεομπτωψ, 

“σρόςτολο χου κα πταῖὸς͵ ἐὐεετρεῷ Εε τυτθὸν ἐομττα., 

πτηλεμ αἰ χονϑ' ὧμ ἐξούψου ἐρὶ λεεγαίροιστμ ̓ λῴτες. 

λα. ὝΘΡ' ως ἐμϑεμϑε "εἴων δόμον εξ Ὁ εχαο 

νήσομες ἀκαιηῳ σι χησάής ἄϑηγέα νὰ υκα - 

ὧν ασ'ευφτα αγαξ κελ μετα μιυμοαοϑαι ἐἰβαίο.,, 

μημακλανοομ ἀθα πῆομὶ ἰὼν ὁσστοϑεμ καταλφυ Ἕν 

νοσΦιοϑ'(ς μέστεστοι θεῶν »εημῖλε α, Ὑεμωλεσι - 

ἄλλα. ε κακκῆα συ “-ὦ Χεσὴν Ὁοσαί μοι ἐστὶν, 

οσἡματεμοὶ χόναι πολιῆς ἐπὶ βιμὲ βαίλάοσας 

ἀρδρος Ὡλυσίμοιο καὶ ἐοσομιέμοισ! “αὐυθεοϑ οι - 

ἀρ λό να δέοι “τελέσαι γι ξουτοσὶ τύμβο ἐρίστμὸν, 

στ-ῶ και ὼ ζωὸς ἐ εἐβέεῶσονῦ ἐὼν μΟὴὶ ἐμοῖς ἐτιροισὴν . 

Ἢ ς Φατ. αὐ7ῶρ εἐώμιν αμ4βομεμος ᾿ἀτβαριεζπαόν, . 

ταῦσπια ποιῶ Ὁ ϑιύσηγε “΄λάστμοσωτεκοα ᾿ερξω . 

νῶϊ ρα ῳ Β ἐπεεοσιμ μι άβομεέμω ανγδοισὶν 

μ εϑ' ἐγώ δὼ ἀγόσθεν εφδίιμε τὶ Φασγαψου ̓ σιχων . 

4: λωλογο ὑπερωβεμὲ ἐτσιρου πολλαγόρόνεμ : 

πλθεζε ἐσ ἦν ΧᾺ μῆβος κααντεθμηνις, 



αὐπολύπου θυζαίτηρ μια λήσιορος ντύχλα, 

“τω ζω καπελιτομ ἰὼν φ- ̓λίομῖ νεῖ 

“τω ολὰ γὼ πηκομοὀτάν Ἰῶιὼμ ἐλεβκσαῦτε ϑυχιῶ ς 

ὐθλλονῶκὼ ὡς ων προτέρ "Ψ πυυκ ψόγος ἀχάωμ 

ἀιριοῖῖος ἄσσον Ἴριεμ πρὶν τά ρέσίαο “συϑέοϑοα, . 

ἡλβεῶζεω ̓“υχι ΧΉ θηβαιου τ΄ᾳ ρισία., 

Ἀρυσι “ψ. σης ἀτόρορ᾽ Ε χων, ἐμ ξῶχ γνῶ καὶ κπροοξφωγὰ . 

“τ ἄτα Ὁ ὕσαγε λυσὼν Φαος πελίοιο 

ἄλυθες ̓ οῷρει ἸΏ Ης μέμνεις κι ὦ ἃ τβσα. χῶώρομ . 

ὡλλὰσοχάφωο βόϑρον, πιο ΧῈ ὃδὲ Φάσζαψου οξν, 

ατμαῖος οφρα-πτίω; τοα τὸ ναμβσ-εα. τ ἤπιος . 

ὡς φαΐ τ δ ἐγώζλα γαιχα ὁγούμεγος ξιφ ος Ξαργυρονλομ 

ἶζο νλεῶ ἐγκαστετηξα.- Ὁζλεσᾷ πεν ἅμα κελαιψὸν, 

ἧς αὐ Ὑ-Ο τε διημσξεοσ. «τροσπνῶλα. μαμστας ἀμύμων . 

ΝΥ ὄνον ὩἹ μαι μελικδεο φαὶδοῖΣε ΟὩΝινοσιδν ̓  

ποομῶλετοι «οἷ, αλέον δισᾳ βεος ὃν [ὰρ ὀίω 

λεσαν ἐὐγοσίγαιον ὅτοι κότον ςγϑέγοβυμῶ 

χωόλεγος, ὅτι δι Ὧν φίλον ἐξαλοΐωσας . 

Ὡλλέχι ἐεγγε καὶ ὡς κακασπν -σασ- Χοῦϊ ες Ἵκοιοϑε,, 

ὥάγο ε θέλμοσι σομ ϑυμίον ἐρυκισυκ ἐμ “(αὰ ἑπταίρων, 

διυυότεδι ὩὉρ ὥτομ -τ-ελάσες ὄξγεα γὰ πα. 

ϑρινακεΐη μηστω “Ὡροῷ νγὼν Ἰοφῶλ εω. -όμοον, 

ϑϑοστοολ μα. 2 ἄύρηετε βόας γκας ̓ ῷῖω 2λω 

᾿μελίον «Ὄς-σαΐν τεφοραᾶ. κα παντειγα κουᾷ . 

“τας ἀμίμκα σίμεα ςεαΐα ςμόξζου τε εε νὼ, 

Κάκῳ α΄ ᾷς ἰβα κω κακαγοῦ “ασιχοΐἼες Ἱκο οι Ε: « 

λέμε σίψναι. στ ὅπτιετοι “τεκ» αρορξόλεβρομ 

ψηνστοε και ὑπάροις .ἀὐόςῶν φυδκε αλύξες, 

οὐὲ κακῶς μαι ολέσας ἀπὸ πάντας ἕτται ρους 

νὸς ἐπα τ ἀλλόριης, Ὡιής2ν ὐσυσλλεα τα οἴκῳ 

ἀνδρας υσφίαλους͵ δί το; βἱοσιον κα τζλουσην 

Φι μώμομοι ἀμστοὶ ϑεην αλο Χομ καὶ εὔνγα. Ὡαιϑόμτος - 

ὡλλάτοι κε μωμγε βία -ασσοτίσεαι ἐλθὼμ . 

ὀ]ὼρ ἐπσά ἐμγναῖρας ἐμὴ δε ἐγοίροισ τοεοῖσὲ 

τ ττίγης ἡ με ἐϑόλωναμῷ αδὸν ὀξειῖ χαλκῷ, 

Ἐρ Χεοϑοιῶα, πάτα. λαβὼν ἄψηρες ἐρίεμδν, 

“ἀσόκε “τοὺς ἀφίκκοι δὲ ουκ σα σὲ ϑαλαογαν 
τεμέρες ον δ 9" αἰ λεσὶ μεμῖ γμῖμον ἀδιαρε εζῶλονυ σῖρ, 

σῶν ρα πο σὰ σὲ φεας Φοιμεςοπσαρῆονς - 



ΠῚ] ιδινρεερξ μὰ τατε «ῇῷ βιὰ. μινσιὶ “σελομται - 

σῆμα δότοι ἐρέω μαλ᾽ ἀριίφρα δὲς ουδιεσε λίσᾳά 

δυσστεκεμ διτοι ξυμόλημ. ἐμος ὄνος δα της 

Φιν αθερνὰ οἵου εχᾷῳ αμνὰ Φαῶλίμιω ὡμὼ . 

καὶ “τότε δᾺ Γαίν σῆξας ἄψκρεςε ἐρεταμιὸν 

βρέξας ἵδα καλα. Ὁοσ 42 αὐρὶ ἀγανοτη 

ἀρρήον “τ ανρόμτε συώμτεσιβατορα, κάπρου 

οἴκοι πος χν “ερόλαγϑ' ἔδωμωε ἑκα τόμκβας 

αἀθαγά τρισὶ θεοῖσι ““τοοὶ ὀυραψγὸμ δυρως «χονσὴν 

“σα σι μαλ ̓ἐξῴης βαψαυτος διέσοι ε εῷ ἃ λος ἀὐσττῶ 

αὐλν Χρὸς "καΐλα. “τοῖος λάσζοα ὁς κέσε πίνε 

γῆρα. τὸ λιπσαρῶ ἀρημιέμομ - ἄρφι ἱ δὲ λαοὶ 

ὈἌΆβιοι. ἐσομίτται - ε“ταίδετοι νημιϑσ-εα. ἄρω . 

ΞΕ αι ̓φα-τωϊαρε εγώμ ιν ἀμάβομεμος “προσεζτσον - 
στ {ρεσίν, τα ον ἀρσον ἐσεκλωσαῳ θεοὶ ἀυστ-οὶ . 

ἀλλα γεξεοι “τοδε {τὲ καὶ αρεκέως καΤα λεξον 

μῆσπτορος “τολμῶ δρθω “ἦ[ν χω "καΤα “τεεθμηνψις - 

“ΩΝ ἃ κιουσ-ἧιεγαε σ’ χεδὸν διμαστος ουδὲ ὃν μομ 

Ὀρβλοηισαντα. ἰδιήνονῶδ “σροτίλευνβεσα οϑας . 

᾿ἀ-πτέανα ἕξ πῶς κέρμα γα γμοίη “τοῖον ἐόμττα. » 

ὡς εῷαι μιν - πα ἀχὸ σιν «μᾷάβομ. ἐψμος -σροσέψττεν : 

ῥκῖϑεἸόψτοι ἐττὸς ἐρέω κιὰὶ ἐσσὶ Φρεστὶ ϑήω - 

γόνα. μεέγν ἐνὶ ἑὰς γεκ σῶν κατα. “τοεβμφώστοωψ 

αι μιαῖῖος ἄσσον Ἵμεν ὁ δέτοοι μεμ β'σοὶς ἐμὶ κα . 

ΖΑ ἐνζευἸφθογίας, ὁ έτοι -σαλὶν ᾿ἀσινοπσίοσω . 

[ἢ εῷα.μέμη “Ῥυχὴμεμ εβηζλόμον αἴῶλος "ἄσω 

τάρεσίαο ἁψακῖος, ἊΣ καῖα θέσφα.τ τλεξῳ - 

αὐὐὰρ ἐω με ἀὐπτον μιμον ̓ εμεπσεῶλον ὀφρετὶ ὶ μείσταρ 

᾿λυθεχκαὶ «σεν ὅιμα. κελαψεφες - «ἀυτίκ εγψώ, 

Καιμοόλοφν ροιὶ ἐγν᾽ σσσεα. πῇ Ῥ}όεμτ-α. “σροσκυῶδλα. . 

Ὕ ἐκνον ει. ον “σῶς ἤἄλβες ὑπὸ ζοῷον ἤδο ἐμ τα. 

ζωὸς: εν. Χχαλεσον δὲ ταδὲ ζωοισῖν ὁραοθθι : 

διιξοσὼ γὰρ μεγαῖλοι ποταμοὶ καὶ Ὡλάήνα. δέεθρα. . 

ὠκέεαγος μιῳ “τρῶτα,, “τὸν ὃ ́π-ὡς ἐστὶ ἱππρβῆσαι 

"σεζον ἐόν μ μεύστοῖς εχν ἄψϑγεα νὰ για «." 

ἐὲ ΓΝ δᾺ γΈΡροῖνθεμ «λώμεμος ὠνθαῶνι ἱκαψᾷς, 

νηΐσεε “κα ἑταροισὶ “ολωω Χρόμον - ον ἐπτὼ ἄλϑές 

Ὡς ἰβα κω οὐ φὩλεςερὶ »-εγαροισὶ γυωαῖκα. . 

ῳ ς ᾿Ἰῷαυύ : αὐ7ὰ ρ εἰώμε αμιήβοόμεμος “προσεάττου . 



μιτὸ ἐν χρέώμε κα τήία γι φς- ἴῶλαο 

«Ἐν ΧΗ Χρησιόμοεμον ἢ ϑηβοίον. “τ άρεσίαο . 

ὅσ γαρτωσ χεδὸνν λβορα α; αΐδιοςς ὀνῶλεσσως μῆς 

γὴς «τίβιν, ἀλλοαέν᾽ ε Χωὼμ αλαύλημαι. ὀἴξω 

«ξύι ὅν “τα. “πρώτ οϑἐπόμοην αἰαμ. τε ψον! ̓Ὡίω 

᾿λῖον Ἂς ̓ ἐντωτωλον, γα βώεον! “αχοΐϊμοην 

ἀλλά γεμοι “ποῦνε ἀπσεκα ὰ αβεκίως καϊαίλεξομ- 

τς νυ σενςηρ εὐνα μι τ οσε τ᾿ ἀμνλεγέος ϑαναύτοιο, 

δὲ ὡλουλὶ χλγμονσος Ἦ ἀρτορμῖς Ἶο Χέωρα. 

δὶς αία ψοιῖς Βελέεοσιν ἐπυσδι Χομεμμα τ σσεῷμεῦ - 

τε ϑέμοι “σαβόςτε γειὰ ὑέος ὃν κατελῴτον, 

Ἂ ἀιασὼρκ ᾳμοισὶν ἐμὸν γέρας ἡετος ἨΩΔΝ 

ἀν διρὼν νος Ἐ χά ἐμ ἐδιουκί φασὶ ψέεοϑ'σα - 

πὶ ϑέμοι μῳναῆς υλόχον βουλίωτεμόομτ-Έ:, 

ἡε δε εμᾷ “σαρὼ “σαι οὶ ἐπ α πσαῦ7α φυλαογᾷ - 

κὸ ΕΠ Ἔγημεεῳ ΓῈ χαιὼν ὅςτιςαρίσος - 

ΠΣ «; φάμα . ᾿Ὡ αυτίνοα, μ φοΟτοτοιότιια. μίταρ ο 

Κὰ λίην κάμμγει μιμά“τοετλκοστο θυμιῶ 

σοϊσὴμ ὡνὶ ἐιεγαοισμν "οἰζυρὰ δε διμᾷ 

φϑίψουσι ὑϑκίεατε “(αὐ ἤματα, Ξλείγορο Χεουσνν 

οὐνοιῦ “σὠτὴς ἐχέκαλον γέρους, ἀλλα ἐκνλος ; 

πτρλέμα. λρστα μέψη μέμ τοι γα λύττα - ἔἶσα -: 

Φιάώνυτια δὰ τξ ἐσεοι κε Ἰκασσόλου ἀγνδρωλεγωμνήμ . 

“σαντες γὰρ κα λεουσ" ““πταστὴρ φὲ δΙοξ ἀωστοβιὶ μἰμψμᾷ 

αγρω ρὸν δέσσόλίψδε καστέρχίσαις ονδεῦι ἄμω 

Ὥλέμ για, καὰὼ χλαῖμαι καὶ ῥλγεα- σ᾽ αλόψται, Ἢ 

ξελλι ὅζγε χήμιααϑὼ δα ὁ Ο βιὩιμώεσε τ οἴκω 

ἐμ όμάατγχὶ -συρὸς οκαίγοο. δὲ χροῖ εκ τα. ἜΜΕΣΙ Ν 

αὐ]ὰ ρετὼ ελθησὶ ϑέροςτε θηλᾶγα τοττώ Ρη, 

παντα ὁ, κκαΤα. γοιὸν ᾳἈωὴς οἰμοσεζλοιο 

φυλλὼν κοκλιλεέμων χϑεεμαλαὶ, Θεῦλίαται ἀξ μὰ « Ω 

ἐγ: οἔε κᾧτα χέων μὲ α δὲ Φρισὶ τίρβος αἰξά 

σῸν τότμὸν “οὐῶν, χαλοθοραεεπεὶ ρας ἵκ ἀγᾷ . 

δύσοω. τὰρ αὐ ὡ εω ὠψ. ὁλόμιω, καὶ "αϑτμην ἐσέασον . 

ὅτ οἱενὶ πεγάροισῖψε εὐύστοοπτος ἴο χέσαρα. 

δὶς αἰα γοῖς βελεεοσῖμε ξωοὶ Χο μν κατεσεφμεμ . 

-τ-ετὶς διώοοι ψονσος ἐσνλυθεν ἡστ’ε μεώώλιςα, 

στη ὥνομι ϊ σνυγδα μελέων εξήλέξο ϑυμὸμ Ἁ 

ἀλλαμε σόςτε πτοϑος σαστε μνλεα. φαίδιμ οϑιυοσῷν, 



οὐυτα [α ψοφροσιών ὐλύϑιίω βυμουμς σὴν ΓΝ . 

ΠῚ ς Φατ' ̓ αὐτὰρ [ων εϑελον Φρεσ! μερμηρίξας 

μηρὸς ἐμῆς υχὼ ἐλευ κατα τεθρπιμις . 

τρί ςελνὰ ἐφωρμείθην, ἐλεφμττέμε βυμίος ἄψωγε: 

τρὶς δόμοι εκ. Χάρων σκῖν Ἱκεέλου ἡ κωὼ ομάῥω 

᾿πῆατ᾿ - ἐμοὶ χα χος δὲν Ὑγιίσχκ το κηρόθι μᾶλλομ - 

Κώμιν Φωγνησὰ εἶσ α. πῆ ἐρόευττια. “σροσηυῶλα. . 

μιστι εμη τιν σμμυής λέ μεμαῶτα. - 

οῷρα. κι 4να ἴδναο Φίλας-σϑιχά ρε δάλρμῆν Εε 

αὐμιροπεερι κ ρϑἐροιστίστα ρπετώ αϑα, γόοιο . 

ἢ στίμοι ᾿φδωλον “τόξα γαῦκ «σ͵εφουνάα. 

ὥστ ὀφρίδι μα λλον οδυρόμεψος αἰνα χίζω - 

ὥ Ξεφα μον . ἩΩΣ ἀὐστήχζα μάβτο φοτρῶ μαστηρ . 

ὠμοὶ “τεκμουν ἐμεὸμ -ι “τ οὐνστωμ καύμιμορε Φω-τῶμ ᾿ 

στῆσε “οϑοεφομία. Ὡιῖος θυίς αὐ τὴρ σα Φισ κι ά- 

δ) ἄτη Ὡλκη ἐσὶ βροτὼψ Ὁπεκίμτε βαψωσὶμ 

ονγὰρ φ: σαρκας “τ ἐκ αὰ οςτέα. ἵνες ε Χχουσημ - 

δινοΣ ας. μίμτε “συρὸς "κρατερὸν μεέμος αιθορε ἐμοῖο, 

Ζλαμψα. στήκε “σρῶτα. λίσση λάνκεοςεα. θυμὸς ᾿ 

ΝΥ ΧᾺ ιν τορμέρος ἀπο τὴ αἰμεέμῃ -σευσσνται- 

δος. Φόως 2 ε “ταχίσα. λίλοιεο- “ταντα δὲ σαντα. 

Ἴοϑ' μα καὶ μοι τοϑε “τὴ ΧΕΌΣΕΥΝ, [ων χεὶ ὁ 

μωτλλὴν ὡς ἐσσεεοσ ἵψ αμᾳ μεθ ρὲ γυναῖκες 

᾿ἴλυϑον - ὠσττρώνε γὰρ ἀ ὝσΟΝ -οὐοτφομάα, 

Ὅοσαι ἀρίσμων αλοχοιεσαν δὲθν [αστρες 

αἰ α μῷαιμα, κεέλεμον ἀολλέες ΗὝ βεθομστοο - 

τὐσττὲρ ἔγὼ βουλόνομ ὕσσως ἐρέοι με ἐξα σὴν “ 

ἝΩ εϑὲμοικαῖα. θυμὸν ἀρίσν φοίψο βουλκ- 

ἀταογαήμιενος ταγνηκες πο “παχέος σα ρα μηροῦ 

δυκ ων -αἰμᾷν ἑ δεν ἃ. “ασαςἁ μα. κελαψον . 

«2. ὲ “σρομιμησζίμαι σμεσαν ἡλε κασι 

ΧΩ Ὑόνον ἐξα γορόνεν . ἐγὼ Δ ἐρεάγου ἑ ἃ“σάσας. 

᾿ ἐνδ᾽ “το “σρώτην τυρὼ ἴϑὸὸν δυτσοήπερέαν, 

Ἷ Φαΐτο σαλμωμνος ἀμν μουος ᾿βκομος ἅμα . 

Φη Ὡιὲ κρηθῆος ἰδῶ ἐμ μεεψᾶι αἰολίδιαο- 

Ἧ γοτ μον ἣ ραΐοταυτεμίπβος θῴοιο ̓ 

ὡςσυολυγεά λλιοφενν αμῶμ ἐσσὶ ἱ γαῖαν “Ἱμσὶ . 

Κα Ῥ σίνος “σωλεσκ ο καλὰ ρέεϑρα. - 

“τῶ 2α ρα. ̓ἀσαίμεμος γδικοχος ψμοσίγοιος 



ἐμ τσρο Χοης “σόα μον παρελέξατο τὰν ἥλω . 

“σορφυρεονῶλ ρα. κύμα. διπαβαὶ ὅρεὶ ἴσου 

Κζυρ-ττωϑ ἐν ρύσξ εν τεϑεὸν ϑρητίωτε γυναῖκα. 

λῦσε, ϑὲ-υ ἀρθεμίην Φώγην, κατα 2. ἐσ μον εχ δυ - 

ωὐ]ὼρ ἐσά Ῥεσέλεοσεβθεος Φιλοστιισῖα, ερία, 

ἐνταρα διφν᾽ χάρι, ἐσοςτ ἔφατ ἐκ τομόμια θ . 

ααρΕ γώώαα φιλότητι, ϑυπσλομ μον ἐμιοιυνττοῦ 

τξής αγλατ. τέκγα,, το ὀνκαπἰοφώλιοι ἀυγὼ, 

αϑαψαιπων- συν δὲ “τοὺς κομ είς «παταλλέμεεγαιττε Ὁ 

νυ Ώ ερ Χόν “τρὸς δόμα, καὶ ἮΝ Χεο, μιλῶ ομομεῆμης - 

αὐἹοὶρ εγώτοι ἀμ: -σοσάφϑαίωμγε ἐμοσί χϑὼν δ 

«Φτωνὶ ὑπσὸ “τόμου ἐδλυσοῖο κι αὐψογττα. . 

ἭΩΝ νεσοκνσα. μέμηπελίημ “τ τκεκὰὼ νᾶμα, 

“τὼ κρατδὼ θεράπογπτε Ωαῖος μεγάλοιο γεμέοϑοῳ 

ἀ μιφΦοσπερο σσελίκς ὼς Ψ ὀψρυχόραϊ ἰαολκῶ 

ψα τε πτολνρραγος, οὗν α ἘΡ, ἐν “σύλω ἡ μια ϑόεμητοῖ- 

τ ρυξ ον ἑῆκα ρους γρηϑαὶ “-ἔκεβα σιλήα, Γυωσικιῶν 

ἀσομαστηδὲ Φεριτα μουθώογα 5:1 στο Χχαΐρμοην . 

“τ δὲ ἡμιξπν ἀνΥιδΣ ἐν ἰδὸν Ὡσωστοῖο ϑύγαρα, 

Ἧ Ἢ ΘΝ κος σὰ ἃ Φηγὸς. εν χα ε ευ «γκοίγηστν ἰανσα - 

καὶ Ὁ ἐστ χεν δυοσπταϊδιας α)ε φίομα τε Θηθόμτ- Ε - 

δὲ “πρῶτοι ϑηβες Ὡλος ἐκ τσαν ἐπα ύλοιο, 

΄σν ργωσαντειτ ον ἀλλὰ ἀπσυργωτόμγεδοιωα 7 ο 

νωεμεν ἀνρύ χορον θηίθην εραυτιδώτδ εὐγτοε . 

τω ΟΕ ΤΩ αλκμίωην ἰδνονς ἀμ Φιτρυωμος κοιτῖμ . 

Ἥ ῬΑ Ἰρακλμα. θρασυλιέμῳ ομα ὃυ μιολεομτα. 

γένα τινὶ ἀἰγκοιγμσι Ὡιὸς μεγαΐλοιο μιγήσα, 

“ὦ μιεγαΐρην Ἰεράομτος ὑπ ββυμοῖο θύρα. - 

στ εχ ἀμφιυτρύωγος μος μέψος σιὲν αἰ τος ρὴς 

μον τέρα τοι ῖό ὌΣΤΑ ἰϑὸμ καλὴν ἐπϊκαίΐςσην ϑ 

Ἧ ̓μεα ἐρίομ᾽ ἐρεξεν πο τον, νόοιο 

γέναμ νὰ ὦ 4. Ὁ ὃν “στα τέρεξεμα ρίξας 

Ὑβεεμ- ̓ἀφαρδνι ἀμαΐυςα. θεοὶ θεσαν ἀνθρώποιοτ. ἣ- 

ἀλλόλνε ἐν θέρη ἡήλνα νήμδν ἄλγεα “τασ' χων 

[Κα δμ φων᾿" ψάοσε ϑεῶν ὁλοοὶς δι βουλεὶς- 

γὴν ἀμ Μὴ 4ς- αΥ̓Δ αν νλάρταο κρατιίδοῖο 

ἀσξακ μὰ θρό Χον ἀπ ἀφυ  νλοῖο μελάθρον 

ὥα. Χεὶῖ σ' Χομίψη. «ποῶδος ἄλγεα. καλλιπηοπσίοσω 

“πολλὰ μαωίλ᾽  ογα.τε μήροςε ἐρίψυν ες ἐκ- πτελεέονσὴυ . 



Κὰ χλώριν δον “ϑικαλλέα. τίωτσοτε υυλέάς 

Ὑλμεεν ἕον ματα καλλος ἐπ τσορε μινρία εὗγψα. . 

δσλοτιατην κον Ρ"Ὲ αμι Φίομος ἰασίδαο Ξ 

ὃς “σοτν Ὄρχομ. ἐψω μηγυαῖ ἰφὶ ἀγμαοσεν, 

"2 λὲ ταύλον ξασίλωνε . στίκεν “εὖ οἱ ἀΓ[λασ. τέκμα.. . 

νέστορα. τε Χρόμιομτε “ϑικλύδεεμον τ τάτέρω͵ Χμ Ὁ 

“τοΙσὶ ̓Ὡ εἰ φθίμον “σηρωγεκε θαυμα. Ὀροτοῖσϊ 

τὼ “σαντες Ἀμιμώομτο -υδικπτίτω σ᾽ ϑοτὶ υηλ, ἄς 

“τὸ εδίδοον ὃς μη ελίκαςβοας δωρυμοξώτσους 

ἐκ. φυλακιηςἐλαίσήε βίης ἸΦικΆνήης . 

«ρίαλεας. τς 2 οιος ντο’ ΧΈΕΡΓο μια σις ἐλ ζηον 

ἐξελαΐαν. .Χαλεσν Φλέθεοῦν καῖΤω. μιοῖρα- “σ εὸ ὀλαε:, 

ΖΛ σ᾿ οἱ τὰ ρίαλέοι καὶ ὁ (ουκόλοι: α΄ Ὑροιώσγοσα . 

ἀλλόσοε δὰ μιάνες “τ- εκ αὶ ἡμεέρμε ἐξαελάντο, 

Ὁ. τξιστλλομ ἐγονί ἐπεοε ἃ ἐπσηλυθον ὥρα - 

Κὰ “στ ὐτεζλημῖν ἐλυσεβὶν ἰφι κλκία - 

βισφαῖα -σαγντ᾽ «σόρστα τος τελέοο βουλῇ 

Κὰ ἌΝ ΘᾺ ν ἄδιον τιὼ “τιωδια ρέου “σαρακουτημ . 

ἡρυσσο τωδάρεω κρατδόφρον ἐγφμαῖο παῖδα. 

[Κάσορα. ϑϊσσυ ὀδδα μὸν καὶ ὺ πσνξ αἴ αθὸν “σολυδιά κια. 

“τους ἀμῷω ζωονς κα΄-τε χά φνοίζοοςἃ ὅκα. - 

δὲ κα νέρθεν γῆς “τοὶ μίω πσρος ὥημος ὁ ἐχόμτος - 

δηοσττελλλν ζὠονσετϑημ. ἐηοῖ δέηοστιε Ὡἰαυπ-Ε. 

στεθγμα στ - τιμιὼ Ὡιελελογχαςσὶν ἶσα ϑεοϊ στ « 

τδιὲ “-ετιφιμ. ἐδιήαψμς “«Ἄωκος “σαρακοιτὶν 

ἀσίδιον, ἩΦΑΝ Φάσκε “σοσάήϑδιαοωμὶ μιϑγῆγαι κπ 5 

Κα Ῥέάχεκεν Φῴοπσαῖϑδεεῖψωωθβα δίίω Ω Δὲ Ὑεμέοϑηῳ . 

ὦ “τουταντίθεον τουλικλάτομτεφια λατυ 

δνς ΔΝ μνκίσους θρεζε ξζήϑωρος ἄρον ρα. 

Κὰ Ὅολύ καλλίφους μᾶῆατε κμὰλὰἡἧν τὸρ ὡρίωγα. - 

σγψεωρο! [ρ “τοῖγε κοὼ ὠγμεα σι ἀλιῶι σαν 

ἄϑρος εἰ δ τρυα μῆκος γε [ἐνέοϑιω ε ψεόργνοι . 

δῖρβα καὶ αβα γαύτοισίῳ ἀπσῴφλιτην ἐμ ολυμσσω, 

φυλότιδα σιμστήν «σ᾿ολναίκος “σολεμόιο " 

ϑοσαν ἐπολυμσσὼ μδαισαν θεμ. εΨ ̓ ὐστοὲρ ἐσθοσν . 

"αὐλίου ̓ φυοσίφνυλλομ «ὗἧ γονρα γος ἀμῥατὸς Μκ . 

Κὰνν υυχκιαν ἐξἤελιαδαν β'ηβης μιύτορον Ὥκομτο . 

δεν ολεσεμ αῖος ὑος, Ὃν ἀνκομοιεέκε λιστ-ὼ - 

Ὡμ Φοτρω͵ -τρὶν σφωιν ποκροτια Φοισῳ ἰούλους 

ΚΚΙ 



αυϑησόι. “τ υκαΐσωατγε γίνυς όσα γϑεῖ λα, ΒΗ . 

φαδριτε -πρόκριμτε δον. καλίω τὰ Ρ'αὐόνγην 

κον ΕΝ ,- ἵγῶος ὁλοόῷρογος, ἩἩρσοτε βησενς 

ὡς. Κρήτης ἐς Ὑουμον αθψάωψὶ ἵε ράωμ 

ἮΓε μὲν ονῶεατσόματο - “πάρος δεμῖμα ἀρτεμας ἜσΧΕ, 

Φαῖμε ἐν αι φὶ ρύτα Ὡλϊογυσον “παρ τ'υρίκσι - 

“ιαιραγτε κλυλοέμημττε ΨΥ ανγδιψτέριφύλη . 

᾿" Χρυσὸν φίλον. ἀγρὸς εὸ ἐξαο στ βεέμσττα, 

σασας Ὡ΄Λουκ. ἂψ ἐγὼ μιυϑισομιαι ̓ ουζδοψομίσω . 

Ὅσας ἡρώων “Λόχοὺς ον ΝΩΔ.ε ἐθυγαῖδας - 

“τρὶν [ρα κοι ὼ ψὺξ φθίτάμιβροτος͵ ἀλλα κιοὰὼ τ ὥρα 

δα εἰξ ἐσσὶ μκα. βου ἔλθομτες ἕτ-αιρους 

ἐδ ἀυστον «πσομ σιν 2 ἐβεοις ὑμῖμτοε μι ελησ . 
5 ͵ “ ΄- 

ε ᾿ἐφα.9", δι Ὥλαρα. “σαμτεςακίω ἐὙγεμοῦ οστωσσκᾳ 

[Κυλυϑμιὼ Ὡ. ἐσιχομτο καῖα. μιείαιρα. σ κὶοεύα- - 

“τοῖσιν Ὡλαρατα λδυκώλεμος ἪΡ ΧΟρο μευϑωγ - 

Φανκες συστῶς υὑμμὰν ἀμὴρ Ὅῶλε Φαιυέτω, μαι, 

φὩλός τε μεγεϑος τοεϊδοε Φρέμα ς᾽ ἐμὸν εἴστα.ς - 

ξάνος: ΕΘ σα, ἐστιν ἱεκαος Ὡ  ψμορε στμπε . 

“τῷ με ετάγομ. ἐμοῖ απτοπσεμισέε "μὴ δὲ τς ̓δνώρα, 

δύσπω χρμϊφομτὶ κολονέξε, “υσολλα. [ὧρν υϑμὰμ 

[τίμα τὶ μεγαροισὶ θεωγὶ ἰότα τὶ κἐορῖαι . 

“τοῖσι Αἑκαὶ μι σε Ὑέρωμ Ἥρως ἐχέμνος : 

Ὃς ϑᾺ Φαιιγκὼν αγϑρῶν “ππρογεμέετδος, ὙΠ κ 

Φ; φίλοι “ὀυμαγυμμμοσοσκοσσου οὐ απὸ δόξης . 

μνϑῴται βασίλᾳα ϑίφρωμ- οὐλνα. πιθεοϑ 

ἀλκίνοου ὩιεκΤου 2 ε ἐχέγο. ̓ργορτε “προςῖε - 

Ὕ ἐν Ἀζάυ τα λκήγοος αἰσαμάρετο Φώγμσεμτ. Ε- 

στον τὸ μὲν ὅνσττω δῊ ἔσται ἔτος ἀιχκεν ̓ἐὙωγε 

«ϑωὸς Φοιβκ εοσῖ φιληβμτηοοϊαῦνῃ ἀγάσσω 

ξῴψος Ξε σλητω μαλασοῦ νοστοῖο χασπτίξων͵ 

Ἔμεισσης οὐ ἐπι μάνα ε ες αὡρῖου ̓ φἀσοκεσσασανν 

Ὡνωστομημγελέστω “τομὴ "Ὡλαγδρεοσ μελησ-ᾧ 

“σὰ σἱ - μαλίςα δ ἐμ οἱ “ον [ὰρ κραῖτος ἐς ἐμὶ Φμκῶ ες 

ὝῬ ὧν ὯΝ Φλασσα μαίβομ ψοςτοροσίφη “σολυμντὶς οϑλυοσ ως . 

«λικόγος κρῴον ταν ωψ ἀριδφκεττ λαιὼμν 

Ἀμεκὼ ἄς: ἐν! αυσττον ἀρ ὀρεώνος 1 μάμγάν, 

ππομ στ τοττριυουττε καὶ αγλαὰ. ὃν ὥρα. 2 ιδὶ ὁ ΟΕ: 

Κὠκεστοὸ (ουλοίμενν καικερτσολνκ ἐρδῖον Ἄμ- 



“λάοτερῃ σιω χάρὶ Φιλι ἐς “το ρΙ2ἰκίοϑοι - 

[Κοικἀιδοιότιδος καὶ Φιλστδος αγδιρασῖν ὧν 
-σὰ σὴν . Ὅσοι ἐἰϑα καμὸνε ἰδιοία τὸ νοσγῆοτα ματα. . 

ον ὡς ταλκίμοος σναμείοοο ΦύγησιψτΕ: Α 

ὦ οϑυσόν.- “στὸ “ν ὅτισ σκομ 4σο ρόωγτες. 

ἡπωυ ϑοσσῆα τοι ἐμεῦ καὶ ἐπσικλοσσον δια τε “σολλους 

(σκιά [ατα μέλαιγα. “σολνασϑῥεας ἀψθρώσσους, 

“ άδια τὰ ρπώομτας Οϑευ κετὶς ᾿νε ἐϑου ΤῸ « 

σοὶ εὐὶ Ἄὐλν “ορῷᾳ ἐπσέωψ, ἐμὶ Ν Φρέψες οὕ λαι. 

μιῦϑον ὥ ὼς Ὁταοιϑὸς σϊσα μένως καήελεξας : 

“αάμττων ταργάων σέοταυτον καϑλεα Ἀνγρα. . 

ἀλλα τεμοοῖ “τοδὲ {τὲ καὶ μαι βοῦςεηα καπιάλεξον . 

φτίγας αὐττεὐβεωγὲ ἑτιώρον, ἰδὲς - δϊστοι δἰ μαῶ, 

ΓΝ Ὰ, φςα΄ μ' ἐπομ το. καὶ αὐττοοῦ -αότομον συέατου 

νυξ᾽ "δεμαλα μια χερη αϑεσφαῖος ουδεπσωὼ ὡρη, 

δ Ὅλα ἐνὶ ἱμείαίρω. σὺ ϑέμοι λέγε θεσικελα. ερία. 

κάκ: ἐς πῷ Ζΐαν σομαχηλοαἰβεψμ σπεμοῖσν 

“λα ἐψ μεία ρω “-αἰσα. ὙΣΑΛΥΣΝ μυϑίσα οϑαι - 

ον α΄ σαμαοόμεμος “προσέφη “σολυμιτος οὐλνοσ ά ς . 

«Ἀκίγοε κρῴον, τα, πλσῶν «ριδακεῖς λαώμ- 

ὡρνλϑὼ “πολέων μινϑὼν ὥρα 2. καὶ ὕαγον . 

Φ- ἐτὰ κονΐμεμαιγε ίλαιεαι ̓νκὰν ἐγώγε 

“τοὐτῶν σοἱ Φβογεοιμῖ καὶ οἵ τ-ροτερόη ̓ αγορόυσαι, 

Κι ϑεεμῶν “ταρον δὲ Ὡλημ ὁμοσσιοϑεν ολουτο - 

δὶ “τ-ρώωγ ἀλλὰ υ-εξεφυγουν στομὸ ἐστον αὐτί. 

ἐμ ψόσχω 2“ σόλομτο κακης Ἰοστομ τὶ [ἱ μας ας . 

ωὐὼρ ἐσ“ νχὰ ςαὐὰ α΄“σεσκέδα σδηνοις ΔΗ Ὁ 

ἁρη τυ βοεφογάα. γυναι ὧν ϑηλντιβαίων, 

ἸΆβε ΖΑ εσσὶ ἜυΧᾺ αἰα μιέμψομος ἀρήϑαο 

α. Χυν μεν. ϑὲὶ οι όμαι ατηγέρα ϑδοται αἰ μι ωσοῶ 

οἴκω ἐν σι γίοϑεοιο βαΐνον καὶ πότμον ἐππσέαστομ - ̓  

ἔγνω αὐ ἐμὲ κήμος τά αίεν ἁτμα. κελαιμὸν . 

Κζλαῖ ες ὅγε λίγεως θαλερὸν καῖα δα κρνον᾽ ἄβων, 

«στὰς ςεμὲ ἐ χέρας ορέξα οϑααι μιεμεαίψωψ - 

δου ἀρ δι ἂν ἐὲ ἐμιπσεδος ὀνϑδετὶι κίκνς 

δίντὸ πάρος ἃ ἐσ ν ἐνὶ ἱγναμπῆ οἷσι μέλεοσ! «- 

στὸν μὲν ἔγω διάκρυσα. Ἰδὼμε ἐλέμσάστε ϑυμιῶ - 

Κώμψ Φωγῆσας᾽ ἔσεα τ ἐροεῖα. “σροσκν δὼμ . 

ἈΠ Ῥ42ι γεν δοῖσε ἀγα αυδιρὼμ αἰαίμεμιψου - 

ΚΚΙ 



τὶς μύσε κῆρ δα μιαοΣε “στ αγκλεγέος βα μαύτοιο . 

δε σεγὼν μμεοσῖ -σοσφδαωμεδαίμαοΣσεν, 
᾽ 2 ͵ 3 μ 3 ! Μ᾽ ἂν Ν 
ορστοις αρίαλεωμ αψεμὼμ «με ρστομ ανπτομίω « 

κεσαψαίρσίοι ἀγδρες ἐδιλλσια τέσ Χίσον 

(ροὺς “δὶ τα μμομεμον μ2ζοι ον “σὠεα καλῶ» 

πε πϑδὲ ππολίος μα χεού μεμον, κε :[ὡοικ ῶμ - 

εἰφαμιμ- Ὃ εκ υσοίκα μα όμεμος ππροσείπε . 
"Ὡς ἘΖΟ Ἰοῤιγὲς για τλαν Ἁ “-σολυμηχαμοδιοσόν . 

ἀν 

Ε:1 “το έγιν ὑμεοσῚ “σοσδαίωμ ἐδ αίμαοσεν, 

Ὄ τἐμ ἀγαρσίοι ἀνῶλρες εὐ Ἄμστα μτεπσὶ χέρσον » 

ὄνατμεοΣ σἰγίοϑος τάξας ϑαναστοομτε μέσρογτε 

Ἔκτα. σιν ουλομε ἐμη αλο χω, οἰ γομόνε καλέσας . 

ὥιφυψίοσας ὡς “τ ἰςΤεκαγεκτιαψε βοιὼ ἐπὶ φαύτῳκ» 

ως βαΐμου οικ-τίσω ϑα ναΐτω -ῦι Φ  δηοι “ταῖροι 

νωλεμεέως κ΄ τ ἡμομτο σύες ὡς ἀργιοδομτος . 

δίρα τιν αφμάου ἀγρὸς μέ δωαμ έμοιο 

δία μων ἐραάψω Ἦ λα -υἱρετε βα λιίε 

ΔΝ δεεν “σολέωμ μοιρῶν ῷομω αὐἹεβόλησα ς, 

κου δ ατήμομ ἐγὼν καὶ εν! ρα τδη υσιμεΐμη - 

ὅμακε κάνα. μαλίχα Ἰῶχὼψν ὀλοφυρα:ο ϑυμῶ, 

ως ἀμφὶ γ. ρι"τιλραϊβα-σέφας “τεπυληϑουσα ς 

ἱκῴν εϑνιμ εἴα ἀρω- - δάπεδον λῦσαν δι ῖ θεν 

οικ πτροτ-α τὴν Ὡβκουσα, ὅσσα “ρα μοιο θυ ἰατρὸς 

[Κα οταρξαρης. τὼ "τινε κλυτισαμμσρν ϑολόμιτεῖς 

ἀμ φΦεμοὶ αὐὰρε ἐγὼ τοσοὶ Ὑαῖν χέραςς αφρωμ- 

βεώλλοῳ α΄ ὐοθβμησκων δὶ Φασίαω. ἡδὲκιωώσῖς ο 

νοσφίσα.τ᾽ ουδέμοι “λη ἰομστῖσσ Ἀφ σαΐδιαο 

χϑοὶ κα΄ τοφθαλμοὺς εἐλεμ συώστοε «τολιερήσται 

ὡς δυκ, αμότοβον καὶ κιωντιβον δγο γυναικὸς 

“στὶς Ὡ Ν]οῖα ὕστα. καὶ Φρεσιν ἐργα- βαΐλιτια . 

δῖον 2 ὴ καὶ κιίμη ἐμιησεῖῖο Ἔργον α{κίς 

[Κουριϑίο τάξασα. “σὐσάφομον - ἭΖΙΟΣ ̓ ἐφιμγε 

«απαΐσῖος “τα δον ἴδοε διμιώεοσιψε ἐμιοι σὴ 

οἰκαὩ ελ ἀυστοϑιαι “Ἢ 'ὩΣ εξο Ἰπ Ἀντρ φϑιια. ᾿ 

δὶ στε κα΄ τάιο: χος ζ ἐκ διι καὶ ἑαγομ ἐμμοῖῳ Ὀ“στίασω . 

ϑελυτέέρκοι ἱ νγαιξὶ καὶ κόάψεργος᾽ εὐστῖρ 

Ρ ̓εφα-ταυκταὶ Ρ ἐγώμιν αφεφβομεμος “σροσέψτου . 

ὡ“υότοικ μαλα. Ωκ [ογνους αὐτρίος ὄψρυοτοα. θές 

ἐκ-σαἴλως Ἢ ἐχϑηρε [ννακα ς ἰὼ (ονυλὼς . 



ΞΞ, 

ἐξ ἀρχῆς ἕλέμης αὐϑῷ ἀπσωλομιεϑ' με. πσολλοὶ . 
σοὶ 2 Δὲ κλυτιαιμιμσρη δόλον Ἡρτνε “τ λοϑτομστη ς 

ες ιΦάμη . δῶχερε ρωστήνοα μφβόμεεμος τοροσείσν φ 

“στ-ὦ συὰι μιτσστο καὶ συ γ ωσινε τ δ ἡππσῖος μαι 

μι μῶν δὶ αλότ κ ἀποτῤήρο: πριφρῦθος ὑδέι υκ άδ»" «λας : 

δηα. “τὸ μὲν Φὰ οϑοι . “τὸ δὲ 3 ρινμ. μιέμομ ἥμαι 

ὑλλὸυ σοίγοδινονάν ΦΡβοξι ̓ογίσαι ἐ ἐκ τε Ὑυμαικὸς 

ίην ΣῈ τιρντάτε κοι ἐδ οὰ, Φρεσὶ μιν εα. οἱ ὁ  ῈΕ- 

"κούρη ἱκαρίοιο περίφρων “σημελοστάα - 

Ν μάψμεν υύμι φημ Ὑινν κα πελῴτομ εν ἐμῆς, 

ἐρχόμψοι “σολερον διενπσαὶς δὲ δὶ κῳ ἐσσὶ ;μαςῶ . 

γνήσιος - ὃς -σον ὅδαι γεμκι ̓ ἀγδρῶρ' ἰϑ Ὁ αριθμιώ 

ΟἌβιος “ἡ γὰρ “στομγε σα. ΤῊρ Φίλος ΟἽ Θταιε ἐλθὼν 

Κὰ κήμος “παΊερα. προς τῆ νξξχα ἡ ἡ θέμεῖς ἐσγὶμ . 

ἡ μη δ ἴος ἐμ Ἀκοϑοέμοι ἃ κοιτοῖς Ὁ 

ὀφϑαλη οἰσῖν ἐασε- "πάρος ϑὲμε “εῷνε καὶ ἀὐστοομ . 

ὅηο ϑέτοιε ἐρέω συ Ὡλεμὶ Φρεσιὶ βάλλεο σπσὶ 

Κρύθϑιν. ἈΝ ὰΡ αφαγδιὰ Φίλην ἐς ταῤίδα [αἱ αν 

ὑκα- κα τῖσιχεμ ἐμαὶ, ἐσ ουκ. ( “ἴσα. Ὑιωςξὶμ " 

ἀλλαγε μοιστόδοε ἀπέ γκαι ἀπτρέκέως καταΐλεξον . 

Φτου {ει ζώομτοςς ἀκουίῖε “σαἰϑοος ἐμοῖο 

ἤσσον ἐν ὀρχολεεμῶ Ἦ ἐμ -σύλω ἡμιαθοεμστι, 

ἤσου “παρμεγνελαΐω ἐμ πγαρτη όυρφι . 

ον γάρσω “τεθνηκεμ ἐσσὶ χϑονὶ Ὡαϊοςρέσης ᾿ 

ς ᾿Ἰῷωτ .- πὰρ ἐγώεϊν αμᾳβομεμος “σροσέφσον ᾿ 

ἀτρίοαν “τὶμιϊαῦςτα. 2 ιέρεαι οὖν δὲεστο οἰδα,, 

ζώᾳ ὅγν ω “πεθρηκε κακὸμ “Ν αγεμώλια. βαίφῳῳ . 

νῶϊ Αὴν ὡς ἐπσεεασῖν αμήβομιενμω αν βοισὴν Ν 

“πα μευ αὐχγύμιεμοι ϑα Ἀερὸν καῖα δα κρυ Χέομστς . 

ἄλϑε ολευὶ “νχὴ “σηληῖα δέω ααίλπος, 

Κὰ -“αβοκλῆος κα αμύμομος αντίλοχοιο 

ὅκα 166 οἷος ἀρίκος ἊΨ φϑοκϊεζλέμας“Ὸ.- 

“τῶμ δίων ϑαγναώψ μα ἀμύμομγα. “σὐλῴωγα. . 

᾿εγψὼ δὲ  νχῆμε «σοϑώκεος ἁακίϑιαο 

ΚΚώ βολοφυρομ γε σσσεα περοεψτία. “σροσπνῶλα.- 

Ὡαϊογεμὲς λαερτα δὴ “σολυμήχαμοδινοσ δν. 

ο- χετλίε: τὶν τὶ μᾷφον ἱὶ φρισὶ μι ισεαι ρον - 

“σῶς στῆλις αἰδὸς ϑὲ κατελθεμν ὀγθαῖτε νεκροὶ 

ἀφραδὲες νοαμόυσὶ θροῦν ἤθιωλα καμομτῶωμ - 

Ν 

ΚΚῚΠ 



ὥ ς ἰΦατ ῦ «Τὰρι ἐγώμεῳ «μάβομεμος ππροσέψτεου ϑ 

ὦ αχιλῶ “σκλεως δε ἐμεία. Φέρτια τα χαιῶν . 

ἦλθ οΨ εὐ οὰνα κα χρέος ἀτιγμα. ξουλὼ 

Ἄσσοι .ὕτσως ἰβακυ ες παασσταλοεογαν ἵκιοἰδείμ 

ου ἰς ρστω σ΄ χεδὸρ κλθου α χοιϊδιος ὀνδεσσωα μῆς 

Ὑδε ἐσεβαν- ἀλλακεν᾽ ε χω κακιω. σζο Ὡλὰ χιλλάν 

ζτις ἀψϑὴρ τροσαροιθε πρλον εωφτ τῷ, στὰρ οὐ ασῶ 

“ορὶν νὰ γάρσε ὥωῦμε ἔτϊορ ἐμ ἶσα. θεοὶ σὶν 

ρ γῴοι- νυ ἄνστοε μεία κραυτᾷς μεκινεοσν 

ὠνθαιι ων «στοῦ ματι θανὼν ἀκα χίθ δ α χΊλλῷ - 

ςἐφάμαημ. ὁδεωίκαμδόμεμος «τ ροσεήφτεεν Ἀ 

“μ᾿ ζλήμοὶι θάψαΤουγε “πταρούδια φαιδοιμιοϑυοσόν 

Ὀουλοίμενμ κ' κεσάρουρος ἐῶν θιυτοόνεμοεν ὃ δέῃ ω 

ἀψϑρὶ “σαρακληρω, ὥ “" βίοτος χυξ ἡ - 

ἐδ σα στ εκ νεοσὶ κατα φθιμ ἐμοισὴν ἀψαΐογεῖμ - 

λαμ νοῦ “-σιωῦδδος τ ἀν μῦθον ψῖαιτε : 

ΓῊ σετες “σολεμιοῳ “υρόμος ἐμ μιεμαι, Μὲ κι αὶ ὀυκὶ 

πὲ ϑιεμοι-σνλκος αμύμομος ΤῊΣ. “πεσνογαλ 

μὮΕ χάτι μὼ -σολισὶ κα, μιυρμδομεοσῖψ, 

Ἐμὲ στὴ μα φουσὶν ἄν᾿ ελλαίδνα το ΦθίημστοΕ: κα 

σωεκα μὴν καῖε. Ὕηρας Ἐχῴχα ραςεῖε “αὖόϑα ςτε» 

ὃν Ὑ4Ρ ἐγὼμ "σα ρωγὸς ὑπταυ[ας μελίοιο . 

“τοϊος ἐὼμ δὸς “ποτενὶ προΐῃ ἄρα 

“σεῷμον λαὸν ἀρίσον ἀμύμων ργέφοισιμ᾽ - 

ΝΜ “ οϊοςῶν. ᾿Ἰλϑοιμεῖ μἰψωθασαδε ἐς -ττσαῖε ρος Δῶ. 

σ-ὦ κεχω αὐξαιμῖ μέμος κιὰ χέρας α΄ τήἥους - 

δι ἱ κήγον Οἰδωγττω εἰ περγονσίνταςσο τίμὴς 

ς ῷαπτ, αὐὰρε γόμῖν ἂμ ἐβόμ γος “προσέψτοου “᾿ 

ἤτοι “ἐν “σπλποςῖ ἀμύμομος ἜΣ Τα πσευνσμι . 

οαὐὕἹώρτοι τα δϑὲ [ νεοί ολεέμοῖο φίλοιο 

“σασαν ἀληθήημ μιυβησομαιὼς με κιλάς ᾿ 

ὠος [αὐρμεῖν ἐγὼ κοίλης ἐσσὶ μμὸς εἰσπα - 

κί αζον ἐκ. σκύρον μα δκυεμῖϑαςα χαιοὺς Ὁ 

Ἴντοοῖ ὅτὰμφι τὀλὶμβοίωω Φρα ζοίμ θα, λα 

«οἱ “σρώτος Ἔβαφε “καὶ ὃν ΧΑ μαρτίαψε μευϑωῳ ν 

ϑἐπωρταγπτήθεος, κιαὶ ἐγὼ ὑφκεσκομον οἴω“ 

ὰρ ὅπταμ φιλὶ “τιροΐην μιαιργοΐμ. δὰ χαιοὶ 

σσοτε ἐς “σληϑὼ, μέμεμ ανϑρώγς ονῶδεν ὁμίλω - 

ὀῆηα. “σολὺ -τρόθεεσχκεε τὸ ΩΝ μέέμος ὃν δὲρὶ βκῷ ᾿ 



«σολλους οἰαγδρας ἐπεφγεμ ἐν ἀινῃ ΖΔ τη Το. 

“σαυταςκῶνουκ, ἀνέγω μυθήσομαι σὩομομιήμω . 

ὅσσον λαὸμ πστεῷγεμ ἃ με μὼμ ἀργφοισὴν - 

ἀλλόϊομ πῖον “τΉΛεΦὶ δὴν κατεμηραῖο χαλκώ 

Ἥρω ὄψρν-τυλομ -“σολλοὶ κα μι φουῦϊου ὑταῖρο;, 

κιιτ (οι κατάμογτο [ ὑνακωμ εἴμεγια, δώρων . 

Εκίνον 2.ν καίλλισομ φόνου μι(χοὶ μεέμιμομα. ὩΑῖου . 
αὐτὰρ ὅτ᾿ φε ὑπ ουίκατεξαίμομ εν ἐν κα λίετσάος . 

ἀργάονὸ ΟἹ ἀρίσοι; ἐμοὶ Ὡλεττὶ -οαντετεταλιτο . 

" ἀὐϑὸ νακλίμαι τπυυκ γον λόχομ ἔτσι ϑέήμω - 

ἐ γϑ΄ϑδοι Ὡιαναὼμ ἡ Ἀγ τορες 2 μεὸ ὁομτος, 

Ὡλαύκρυά τῶι ὀρίψωωτο “έμον Ὡ ντσογνα. ἑκείςον - 

[Κᾷνον Ὡλόντοτε νι δρετεθν ἐγὼν, Ἰδλορς οφϑαλμοισίν, 

ἔζτω Χρησαμοα. Χροα. καλλιμιον, ὅστε -α. ρῶν, 

Ὡλάκρυ ̓ ὁμιορξαεεμον «ὅζδεμοε μαλα. “σὐόλλίκετεδοε Ἐ 

Ὶ ττοϑεν ἐξίξε εμαι «ξίφεος Ὥξέσσεμ το κώτοηῳ Ἢ 

Κὰδ δορν χαλκοῦα ρὲς, κακὰ δὲ. Γώεοσι μεμοίψγα. . 

αλλόστε Ωκ τρία μοοιο ττόλιν Φδιεπεροτα λὲν αὐπισίω 

μοῖραν καὶ γέρας ἐοϑλον ἐχὼν ἔππὶ μος ̓ ωμῳ, 

ἀσκυβθμς- εὐτῶρ βεβληήδευθα οξεὶ χαλκώ 

δ ταοσ: χεδλίηυ, ὅτασίμεμος δα τεσ σολλω. 

γίνεσαι εὑ “σολέμιω - ταὶμξ λέτε μιαιμζοοι ἃ αρης . 

; ς ἐφαιμίω - λυ χΝ Ὡιέτυοδώκεος ἃ ἄια κίδναο - 

ᾧοϊ"τα. βἀθίρος διδοὺς κα τασφοϑελὸμ λάμιώμα. 

Ὑγλϑοσίών . δι το ἐΦη ἀριῶα ἀκ του μαι π 

πὰ ὀγγαι ὑνχὼ νεκινωψν κι α7α τοεβγᾳώπτων, 

ἱσασαν ἀχυνμεμαι- ᾿φρομτο δὲ κηδὲἕκαον. 

ΟἸΗ Ὡέσια ὕ7ος “Ῥυχῆσελα μιωμϊὰ ὃιαο . 

ϑοσφιν ἀφεσηκεῖ κεχολωμ. ἐμη εἰμεκα υἵκα . 

στιν μὴν ἐγὼ νίγκηστα, “κα ομ. ἐψος “σαρα ὑμνσιὶ, 

“τἀ χεσὶν αμιῷα χίλλπος -᾿εθκκε δὲς σότορτα. μα τῊρ . 

“σαϊδιες 2  ἐ “τ ρώων αίκασαν καὶ “αλλὰς ἀθημη . 

ὡς 2 κα “μᾺ οφελον υνἱκαν “ποι τ εθλω ᾽ 

“τοϊην [ρ κεφαλὼ ἱεμεκ αὐτῶν γαῖα καΤεσ χε - 

ἀιαν 9 ὁς αι θοὸς τ δὲ 2. ερία Τετουκῖο 

τῶν δύων δαγαὼν μεταμνμιογα. σηλήωγα, - 

πογαϑὰ ἐγὼν ε ἐπσέεοσὶ ἱπεροσηύδιον μήλι ἱχίοισῖῳ . 

πα, ́σσα! τελαμώροεϊ ἀμινμοομοαὶ ουκ. αρ Ἔκ. ἔλλες, 

ουῶλὲ ϑανώμλήησεοϑοι ἐμοὶ χόλον εἰμεγκα. τ ύχεέων 

ΚΚΗΠΗ 



ὀνλομεψωψ - τὸ δὲ “σλμα θεοὶ θέσαν αργήοισιψ- ᾿ 

“τοῖος [α ἀρσφιψ -΄σν ργοςα“υώλεο- σφοξλοα χωοὶ 

ἴσον αὐχίλλκος κεῷα-λη "σκληιώδαο, 

«χν βα. Φθιμομενοι “αϊα μυυϑὲς ον ϑετὶς δήος 

αὐστοῖος ὄν. ξενεδ' δια ψαῶν στρατὸν δι χαντάων, 

ἐκπσα γλὼς Ἢ ἰχϑη ρε- τὴν Ὡιλεσὶ μοῖραν εϑεγκεν - 

ἀλλαάγε Ὡλόρο ἀγα ξ ἡ Ἢ “σος καὶ μινϑους ἀκούσης 

ἅμιετιΐον Ζλαίμασομ δὲ μέμος καὶ ἀγάψορα. θυμὸῳ . 

εἰφαμίω - δ εμονδιν ἀμ βόγο - βὴ ὲ μιετᾶννγα.ς; 

«υχώς ἀε ἔρεβος νεκνὼμ κατα τεθμάώστοωμ - 

ὦνθα χομως “προσέφη κεχολωμεγος ἥκει ἐγὼ “ΤῸ - 

δνα μοὶ ᾿θελεθυμὸς ἐν ̓ϑεοσ! Φίλοισι 

“τῶν ὅδηωμ “Ῥυχὰ εἸϑεήμ κατα “τοεθμφώτοων 

ἐμ’ “το δείψωα, τόνον Ὡῖος αἰλαὸν ον 

Χρύσεον σ΄ ἩΤΩ͂ ροῳ ε ΧΌμτοα. βεμεϊα δ ομήτα. ψεγχ ν εοσὴμ « 

Ἥμεμομ οὐδιέμον αεφιδίκας φρομτοο ἀνακτια 

ἭἭξεεμοι ἐσγα ὁ τ-ες κατόψρυτσυλες αἸἰδοςζλῶ- 

“τον ῶλὲ μιετωρίωμα. πστελώρϊον ᾿φσεμοησα. 

βηρα ς ὅμον φλόυμετοα. κατασφοθελομ Ἀφμιῶψα. . 

“τους οτος καϊΤεστεῷγψεμ ἐμ οιοτ ὁλοισὴν ὁρεοσ . 

Χϑσημ χων βοσαλον -σαγκαΐλεομ «μὲν ἀα τές « 

[ΚΚὰ τιτυὸν ἄϑοον [κμης ἐρίκνϑὲέος γον, Ἶ 

Κιεμ ἐμὸν ἐμ δια σεῦνω δαλεσμμεα. κῴτο τσέλεϑρα, . 

Ὕνε ζέμν ἑκα τῦθε “σα ρημέψω Στ ̓ ἐκήρομ 

Ὡλερτρον ἐστωδιωουῖ ἐς, ὕζνονκ ἀσσὰ μιυώξῖο χῶσὶ - 

Ἀντὼ [ρνλκνσιε ολῖος κυδιρὼω τα ράκοντην . 

“υυθώ Ὡδερ Χορ έμαν λα. καλλὶ χῶρον “σαψοτσίος . 

Κὰ μἰὼω ταγία λον φσφδον Ἀραυτο ραλγε᾽ ε Χχομτω 

ἐσχαι -τμ Αίλενν «πῶ πασροσέτσλα φὲ γιυῴω. 

«ατόσστοο ὯΔ ε δ αίων “σἸεήν ὥλονκ {χεν ἑλέοϑ'αι - 

ὅοακὶ [ἱρ κυ δγέρων “σἸεάῳ μεμεαιμωψ, 

“τοοσαι χύνω ρ α-Οολέσκεταμαιβρο χϑὲμ «μκφὶ διε σσοοσὲ 

γαῖα. μέλαιμα. Φαΐγεσκε καΤαφζημασικε δὲ ζδλάμων, 

δμδλρεα. ιν πετηλα. καῖα κρηθεν Χέε παρτσοι - 

ΟὝχνΡαι καὶ βοιαὶ γε ἃ μινΆξαι αἰλαόκαρτσοι, 

συκαϊπεί, Ἄυκϑαὶκαὶ ἐλαῖαι ποηλεβόωσ-αι - 

“τὧν δ στιθυσ ὅγερωμ “αὶ χῆσὶ μαάσαοϑιαι, 

τ΄ ἀςζαμεμος διπῆα σκε “οοτο μέῷεα. σ-κἸοεμτοα. « 

Εὰὼ κὼ σίσυφον ᾿φσ4ϑνον κρα-περαλγε, ε Χομτις Ὁ. 



λάαν βα.σαἰ φοῦ α. ππελώρίον αμφοταρῃσῳ Ἢ 

Ἤτοι δὼ ̓σπκμρι τῆῖο ϑμκηϊοο χϑσίμτε “σοσίμτΕ. 

λάαν ἀψὼ ὠϑεσγκ ἐμ τωτοτὶ λόφον αλλότε μέλλοι 

ἄκρον νϑβϑαλεῴ, τόταοσροξασικε κραται 'ς 

ἀντὶς υῴτα “ππέῶλουνϑὲ κυλίρδιετο λάαςαμαιῶλας- 

τα ρ ὀγασξὼ ὡσασκε τὐταιψόμεγος, κατα ϊδιρως, 

Ἔρρεῳ ἐγ μελέωψ - κομὶνῶνεκ. κρα τος ορώρά- 

“τὸν ϑδὲμ» 4σεμόκοτα. βίημ ἡρακλκῴω, 

: ᾿φδλολον ὠῖος δὲ τὰ αϑαγατοισῖ θεοῖσι 

τ ρτετοι ἐ ϑαλίης κιὼ ε χά καλλίσφυρον ἑἌβην 

“σαϊῶλα δος μεγάλοιο κα Ἥρης Χρυσοτσεδλίλον . 

ἀμφι ἱ δὲὲμεῖμ κλα- ὙγᾺ ψεκν ων ἣψ οιωμῶν ὡς 

“σαυντοσα“τυφομίψμωμ - «Ὁ ἐρελεμη υνκ το ὶ ἐοικὼς 

Ὑν μινὸμ “τόξον εχὼν κὼ ἐσσὶ μόνρηφὶν οἵσον, 
{μὸν τα τὴ σιμὼν κί βαλεομτο ἐοϊγεὼς - 

σμβοναλέος δε δι ἀμφι ; πο ικηθεοσῖμο ἀρ Τὴρ 

χρύσεος ἂψ τελαμωὼν ἡ ἵνα. βεσκελα τρία. στ τυκῖο͵ 

ἀρκτοιτὶα γρότιδοίτε σνες Χαροτσοῖτε Ἄΐξομτος, 

ὑσιμίψαιτε μα, ΧΌντε Φόμουτα ψδιροκῖα σΐσιτ-Ε. . 

μὴ στε Χυνσαίμιεμος μι ΜΝ δηο τὶ στε Χυλοσυστοο, 

ὁσςκ μον “τ λα. μιῶμγα. εΝ ἐγκαστϑτο τ ΧΗ - 

᾿εγνωξ  αὐστοῖκα. κήμος ἐσῷ ἴῶχεν ὀφθαλμοῖσι . 

Κα κολοφυρόμεψος, ἐσσσεοι τῆ βοεμστα. “τροσηνῶλα. . 

Ἰογε ἐς λαδτίαζλι “πολυ χαψοξενογόν, 

Φ Ὁ 55 ἡἴταραο Πρ κον μκαὶ κακὸν μόρον "γηλαιζς : 

Ὄυυδε ἐγὼν ο Χξεσκου ὑπσαυγὰς μελίοιο . 

Φημὸς θὰ “ταῖς κα κρογίογος, αὐοὸὶρ οἰφιω 

χορ ᾿εἰτοφρενμ «μάλα γὰρ τολν Χέρορι Φωστοὶ 

“'ιεϑμάμημ “ἡ ὃ Φεμοοι χαλεσους ἐσ αελλεταιλ ους, 

κοισοτεριγθα 2» ἐσεμ εκ υαξοντ ον ὠρ: ὁϑηοι 

Φραί το τονολ τίμοι χαλεισώτρον ἅμαω αεϑλομ . 

“τον μὲν ἔγὼ ἀυέμάκα.- καὶ ἴα γον εξ ἀΐξλαο.- 

ἑρμᾷας ϑέμ. ἐπε Γ᾽ "2 δε γλαυκὡσσς ἀϑίων- 

ἃ) ς ἀυωνὸ μὲν ἀμ τὶς ἐβὴ ὥλόμον αἰδος᾿ ἴσω . 

αὐὰρε ἐγὼν ὠου μέψον ἐμ πσεῶλον ἀπ πὶς Ἔλθοι 

ανυρὼμ ἡρώων δὲ τὸ πρόοϑεν ὁλον ΤῸ . 

Κὰ υυκ πὶ "προτέρους ἸΏλονς γέρας, ὅνς ̓εθελομπτβ 

βηστα “πα ἀρίϑοομττε ϑεὼμ ἐρίκνῶδεα, “τέκμα.- 

αλλὰ “πρὶν ἐπὶ εθμε α Ὑ4ρΕζο μινρία μεκ ρῶν 



ἬΧΗ ϑεαπτ ἐσ “ἐμὲ δὲ Χλωρομ Ἅλος “μρῴ, 

μέμοὶ [οργῴην κιφαλίω Ὡήνοῖο “πελώρον 

εξ ξ αἴῶλος “σέμσξής αἰδων τ δσεφορέο. - 

ἀυστογα υφτετὶ ὑπα. κίων ἐς ΕἋ νου ἑταίρους . 

ἀού “ταμβαιμάυ Ὁ ἀμαΐτε “σρνμιμησία. λυσ ὅς » 

ὁ 3. ἄσιβαμου καὶ ἐπὶ κληῖσὶ καβιφομ- ' 

“τὼ δέκα τώκεα μον “ρόϊα μὸμ Φέρε κιῦεα- βοοῖο . 

-σρώτα λϑὼ φρεσίν τσ 4τα, δεκαΐλιμος οὗρος . 

γὙΠΟΘΟΟῚσ ΤῊΝ αὶ ὈΜΉΡΟν ῬΑΨΨΔΙΑΟ 
ἱπγψτιαι τὼ εξ ἴδον [ἐγογείμην ώ σταγοδοον πρὸς 

Κ: ρκην, καὶ ὡς]ὰς σέρινα-ς πα ρεπτλόσε καὶ τὰς 

“πλαγκας πέτρας σκνλλα εκαι ὼ χαρυδϑὰν, κατ 

“τῆς ἀὐον γεὼς κιοχΤῶμ ἑταίρων ἀ΄“πώλέαν ἀψελοῦϊἊ ὠμὰ ς 

“τῶν Ἁκλίον (οὖν καὰὼ ως μόμος ἐσσὶ ξνλον “προς καλνυ-“  ὼ 

δ Ἱεστώβη - 

οδυσοδέᾶς Νἰ ΟΜΉΡΟΥ ῬΑΨΌΔΙΑΟ. 
τήν σάρημας ε χά λαργκαςτὶζλέβους ἃ ελίοιο -. 

υτὰρ ἐπ ῳ -σόϊα μοῖο λίπεν 

δον ὠκέα γοῖο 

νηνς πον Ἱκ το κύυμαθα. 

λάοσης δρντοόροιο, 

υήσομτες ΗΝ Οϑιτκοὺς ἡρὶ 

γεγμέκς 

οἵκίςε κ οὶ χοροὶ ἐσ καὶ ἂν 
“τολοὰ Νελίοιο 

γα ἀλλὰ ὠνϑ' ελθόμεες ἐκ Ἃ 

σα λεεμ ὧν “ αι ἀβοισὶν . 

ἐκ εκὼὼ ὠ7οὶ βῆμιν ἐσσὶ ῥηγὶ ϑαιλάογας - 

ὀγθαὩἰὰ πορρίξα {7 ἐξεμι μα μεν νῷ Ὡ ἴα ῳ - 

"μος ἠρίγιψᾷα. Φάγε ῥοῶλοῦλα κιτυλος πὼς, 

ΖΔᾺ “τὀτεγὼν ἕταρον “σροΐην φε 2 λώμωο τα, κίρκης 

Οισέμοεμαι γενε ρὸμ ἐλ-σίωορα. πεθρῶσττα. . 

φὶπρούςὩ ῶ ξα. ται οΐες ᾿ϑ'α κροταύτη παρὸ χα κῖν 

θα" τῆ Ὁ 1 ἀὐχυνμ νοι ϑαλδὸν κατα αΐκρν Χέομσοες . 

«ὐὰρ τᾷ γψεκρόστέκαν κὰὼ τ ες νεκροῦ 
σύμιβον ΧχάαἹ ἐς καὶ ἐσσὶ αηλιν ε ἐρνσαψες, 

αὐξαμες απ το ἐμ ντοϊ σ-νμβω άψηρες ἐρίδτ μὸν . 

ἡμι4ς νὰ -- α΄ ἔκαςα: διφτορμιε ονῶνα ρει. κὶ ρΡκπν 



Μ 

Π ᾿ ὝΞ 
εξ αἸἰζλεω εἌβϑομττοις ἔληϑομεν ἀλλα. μαλ᾿ ὦκα 

λϑ'εμττιωα μιεμν . «μιαῷχα μφίσσολοι Φε ρου ὠὰ : 
ΡῪ ͵ ι 3, .- 2 

σὶστοον καὶ Ἀρεα- “σολλα. κιὼὰ ἀιθοσσα οἵμομ ἐρνϑρὸν : 

2 μέοσω σα σα. μι ενῶλα. δὲ᾽α βεαΐωμ - 
τα ἢ, : κυν α 

σ᾽ χοτ-λῖοι, δὲ Φώομτες υπσηλθετεζλώμαϊολαο 

Ὡϊοϑαμέες͵ τ ετᾶνοι ἁσαξ ϑυισικονσα νθρωπσοὶ . 

αλλα γετιοϑί(εβρώμαημ κιὼ πε μετ: οἶμον 
ΚΌΛΗ ΡΨ Ὁ - κα ἂν 
ἀυβθὲ σα ψημοεριοι αὐ. μοὶ Φαιμομι εμηῷι 

΄,λ ἄ σεοϑ- Τὰ ρ ἐγὼ ζήξω ὅδον 2 Ἕκαςα. 

σημαψγέω ἵνα. ματὶ κα κορραφίη αλεγάμη 

ἃ λος ἰὰ ἐπὶ γῆς ̓ἀλγλσίσε “κα. “ταθόμτος : 

ς ᾿ἐφὰϑ' : ἀμ ψῶλαυ τευ σσήβετοο βυμὸς αγίωώωρ- 

ὡς “τ ὐπτελὴν ταρότσαν ἈΡΑΞΕ ἐς Κεῖ ν καταζλιώτα. 

μεθα. ὥιαψύμιεμοι κρία τὰ ασόξα. καὶ μιεῦν ἡ". . 

ἡλιοςΩΣ πέλιος καπεδυ καὶ ἐπὶ κγέφα-ς ἔλϑῳ, 

δι χεὲν κοιμιῖσα 770 “παρα. “σρνη ψησία. ὑμὸς . 

κΚΏλεμε Χάρος ἑλοῦσα. Φίλων ἀσσομοσφιμ ὕταιρων, 

ἀσετεκαὶ ᾿βοσελφίῖο κοὼ εξ βεάψεγ' ἐκ στο. 

εὐὼρ ἐω τοι “σαντα. κατα. Μιοιραῳ κασλεξα, - 

Κὰ “πότε δε μισσεεοσ! “σροσηνῶλα. “σοτῳῖα. κίρκη - 
΄ ν᾿, τ ͵ ΄ ΣΙ 

σαῦτα μὲν Οὐ7ω σαντα. τεσ ρα 7 τ ον ὃν ακουσομ 

ὥςτοι ἐγὼν ἐρέω με γῆσᾳ διίος καὶ θεὸς ἀστὸς - 

σάρηνα ς μὲν πρῶτον ἀ φιξετι αι βαύτε αμτας 
5 ὲ ͵ Ἄν Ὁ ͵ » ͵ 

αυϑρωσουνς βελγουσιν, στιςεσῷεας ἀσαφικήϊαι, 

ὅςτις αἸΩΑρίν σέλα σκιὰ φβθογίον ἃ κονση 
᾿ ΄ “ .. ν Ἂν 

σ( ρώων πώζ ὅτι γμων ἃς οἱ μεσ α. “τέκμα. 
2.} ΄ 4 ͵ 3 ἿΝ ̓Ὶ Π 

Ὀκα ΖΑ ἐμοσησαμτιὶ"σα ριοοαι ον Ὑ αἀμώμτται Ὁ 

ἀλλάτε σάρινες λιγνυρη θελγουσημ ἀοἰδα 

Ἥμεμαι ἐν Ἄφμιῶμὶ - “πολνςῶλ ἃ μ φοαέοφὶν ϑίς. 

«γι ρῶν -αυβομιέμων «“πϑὶ δ ῈΡ, ριμοὶ μεϊγυβονοῖν . 

ἀλλα. ““παρεξε ἔλάαψμ εἰ δ᾽ δα ταλφῥωὶ “τάρωμ : 
, - ! 

Κηρον 2 λίσας μελικολία. μιστοις ἃ κουση 
ιν φΆ 2 δ. ἐς .}} ͵ 21 ! 

“των δὼ .αταραυτοςα κονεροεμ σι) ε θελκοῦα.-, 
’ 3.) , “- Ὁ , 

Ὡλισα μτιωμσν μηὶ θοη χέρα “πτεπσοῦλα στ Ε: 

ὀρθὸν ἐν ἱποσ ΩΝ Ν - ἐκ. δ᾽ αὐοῦσσήραταγηφβθω, 
, “ 

οΦ ρα- κε τϑυομεμος οσακουσπμέ σάρημοι!υ . 
3. , ΄ ͵ Ἶ 
αῷδεκε λίωσ μας ἕπάρονς λνσαν το κιλδ ής . 
᾿ 7} “ ᾿ ᾿] ἣρ  ἂλ 

διζλεσεμὶ πλεομεοσ ἢ πού τεν ΩΝ ἐσιμεοῖστὶ ὃ ἐὐμσττωμ Ὁ 
3 ᾿..9 Ω , ͵ “γ{ μὰς 

ὐαρετ λιτὰ ςγε “πταρεξελασωσὴν ὑταῦροι 



ὥγνϑα-τοι ὀνκ τ: ἔυῴτα, 2ιϊηνεκίως αγοράσω͵ 

δσσοτε ΡΗ Φύτοι ὁδὸς οσσω . ἄλλο. καὶ ἀὐτος 

βυμῶὼ βουλώ μ . ἐρέω δ ΤΟΙ ἀμ φοτρωβεμ δ 

ὠὐθερόϑ γὰρ “ττραι ἐπσηρεῷεες προτὶ α ς 

υκα μεα. ῥοχϑᾷ κναμώςσ2Λος μι φιτορίτοης " 

“σλα-γκΙὰς δύστοι ταίς[εἐθεοὶ μα αρες κα λέουσὶ δ 

-τα ἰ μίψτουδὲ “σοτητο “σαρέρχέγαι οὐδ εσσελέήαι, 

“τρηρώγές, “ταυτὰ μι βροσήων ΩΣ ἡ σα Ῥ) φΦέρουσῖῳ . 

αλλαῖτε καὶ "τοῶν ΜΡ ἃ Φαιρῷτιαι λὶς “Ὁ πρὴ ̓ 

λλόνον ἐμίνσ σα τὰρ ἐναρ!β βμιῖον “νὰ . 

τι τσω στὶς ὑνὺς φυ γε αγδρῶν “τὴς Ἵκησται, 

ἀχλα 9 ὅ ὅμοιον «οἵἴνακαςτε νεῶν καὶ σώματα. Φω-τῶμ 

ΚΚυμαϑ ἁλὸς Φορεονσι σον ρϑστόλοοῖ ο ὃν ελλαι ς 

οἷν δ κήμιγε ““αρευλω “σσγντιοπρδρδξ νπὺς 

ἀργὼ “τα στμέλουσα. τπταραίσταο τυ λέουσα. . 

Καὰνν τω δ τῶ ὠνθῶκα. βαλι μέγαλας “τ! “σετράς, 

ἀλλ᾽ Ἥρη παρέσεμ ξεν, τ φιλος πεν ἡμστων - 

διῶ ἐ δίνω στ ὀππσέλοι, ὅ μὲν ὀνρα γον ἄζρριω ἵκα μά 

οξφη κορυφη, ψεφελν δελεν ἀμ φιβέδηκ Ξ 

ΚΚνα γὲν «τὸ μὲν ϑισοτέρος 7 ϑέετοταιβρα 

κάγον᾽ ε εχά κορνφίω, ὅτιν βερφ ὅτι οπσώρη, 

ΕῚ Ὡλέκν ἀμιβαιν (ροτοςς ἐεννρ ου κατα βαίν, 

ΩΣ εἰς δι Χφρίεγε ἐφκοσὶκαι πολ ες δε δ 

“ὩΕΤΟΡΗ γὰρ λὶς εςτὶ πϑι ἐξεσγας {κι α. - 

“ἐασωῶνεν σκ οσσέλω ἐπὶ ασεος ἡ βοφῶαις 

“τρὸς φοφον 'φς ἔρεβος τίβαμρμέμον πσ ἂν μῆς 

ὑμα.- “παρὰ γλα φυρίω ᾿θωνζέτε Φαιλὶμ Ὡλνασόυ . 

σΏλέκεμ εκ μος γὕλαφυρὴς σὐφηϊος ἀμὰρ 

“τόξω οἰσ ὥσας κοῖλοψ απτέος 'ἄσια Φίκοι"0 ο 

ὠυθα έεμὶ σικυλὰν να 2 4 μὸν λελωρκῖε. . 

στὶς τοὶ Φωψὰ μὲν ὅσπσκύλακος νεογιλλῆς 

Ὑνέραι . ἀμ ὥστε “σλωρ κακὸν ουζλέκε “τὶςμῖρ 

γηϑησάν Ἰ2λιὼν ουῶν 4θεὸς ἀντία σαν - 

“τῖς ἧὅττοῖ πρόῶνες ᾿4σὶ Ὡινώδιεκα. άνγτις ἄω οὶ - 

ἐξ Δ οτεδι 2. ἀρὰ σϑιμήκεες . "ἐφῶνε ἐκαΐςη 

σε λαλω κεφα- ἍΝ ἐμοδὲ τρί ποιοὶ ΟΩΝ ὸμ τες 

Ὄνκυοὶ κιὰ βαμέες-ολέοι μέλαγος ϑα ναΐτεοιο ὁ 

ϑμιἑοσα με έμτεκατα. ασήονε κοίλοιο έδυκε. . 

᾿εἐξωον εξίσ- χάκιφαλα «2 4μοῖο βερέ ὅρον 



Ε- 

Λ 

ἀὐονοιῖχϑναα. σκοσελον πα ϑιμιαωμιώωσα. 

Ὥλέλφιγαςτε κιώα στε καὶ φτοθὶ μιάφον' ἐλησὶ 

[Κυτος ἃ α- Ἀνρία. βοσ κε α΄ γαίπογος αμιφυτρίτη . 

“λλστσω τοτὲ ἤσυ ΤΡΗ απκῆρῖοι άν Χόωμτται 

γπσαρφυγεήν σὼω ψηὶ - Φερά ϑὲτε κρατὶ ἐκιον 

φῶ τεξαρσαξασα. μεῶς κιναψο-πρώροιο . 

στονῶν τιον σκοότσσελον χθα μια λώσιξομ ὁ. Ὑ {οζλνοσῶ 

“αλκσίου ἀλληχων καιχεμ Ὡϊοιϊο σας. 

“στ-ὦ “ον ἐρίμεός ἐςτὶ μκείας Φνυλλοισὶ “οεβηλὼς . 

τορευσοδια. χάρνδδις ἀψαροιροις μέλαυ ΝΏλωρ. 

τρὶς αὐ γαρταγίκσὶν ἐν Ἠμια τὶ “τρις ἀγαροιροιᾷ 

Ὡλήγου. ΕΣ σνΎε κε ή48ι “στύχοις ὅστε ῥοιδξιήσαιν . 

ΕΝ γαρκαν ὀυσαιπιοσυτσεκ κακοῦ ονὸδὴς ὡγοσὶ ἰχϑωώψ. 

αλλα. μαΐλα. σκνλλες σκοπσέλω “-“ευλημέμος ὦκα 

να. σαρεξε ἱλάαν ἐπ 4ἢ ττολν Φ' ἐρτϑονὶ ἐστὶν 

ἐξε ἕτπαρονς ἐν υνὶ ; πσοθήμιμοι ἡ ἀμια ππάψετας- 

ς ἘΜ Ων, εγώμοιν ἀμ άβόμεμος προσ εψττου - 

ἀφ αγεὸ δΉΣΟΟΙ ἀτλ μας βεα. ϑαμϑστεςς ὠγὶιασΈ- - 

ἥσσως σ- ἰὼ ὁλοὼω μειὲμ αεκτσροφυγοῖμ χάρνδολῖν. 

τω δέκα μιωσ μ᾿ ὅπτελοοι σίγουτογέττοαιρονς τῇ 

εἰφά μην. ἭΝ αὐσίκα μεβόοο 2 ἴα βεαίωμ - 

σχέτλιε καὶ ΔΜ ἡρνδῖς “σολεμιλῖα. ἔργα μέμινλ Εε. 

Κὰ “σόμος ουδὲ βεοϊστῳ τσ ήξεαι αθαψγαίπτοοισῖν . 

πΏλέτοι ον θνιτον αλλαβαΐγα τιον κακομ ἕο 

2 ἐμομττὰ ρίς α΄Ἄεομτεκοὰ ἀαΎριον ὀνδὲμα χησοομ . 

ὙΩλετις “ἀλκὴ φΦυγεήν καίρτίσον ατωυ της - 

ἣἡῳ γὰρ ΘῈ θυωμοϑα. κορνοσόξεεμος σαρα. “ὉἜΤΡΝ, 

2 φδνω μι σεξαντὶς ἐφορμνθήσα. κὶ ΧΙσΝ 

“τ οοσεσὶμ κεφαιλῃσὶ, τοσουςὸν ἐκ. φΦῶῦστ-α εἶ ΕἌμστέσι -᾿ 

ἀλλα. ξειαίλα. σφοδρῶς ἐλαίαν, ωσρήν δὲ κρατιαῖμ 

μιιτοέρα. στ-ς σκνλλης, ἡμεῖψν στκε “μας. ρο ΤΟΣ σὶν - 

Ἡμῖν ἐυφτασοστώσᾳ ἐς ὑοτΐβον δρμβηθηγρᾳ Ά 

θριψαικ ἰνῶν" ἐς γῆσομ ἀφιξεα, υθαῶλε “σολλοὰ 

βοσικομτ ̓ νελίοιο βοες καὶ ̓ ἰφῖα. μῆλα, 

ἐτῆς. βοὼν αγίλω “τόσας οἱἰωμ“σώεα. καλεῖ, 

“εμστοικοῦϊα 2. εκαια.- οόγος ον γνααι ον, 

ΒΛ εσοτεφβιψυβθονσί « βεσιᾺ. ἐπὶ προιμέμες ἐσὶν 

υύξιῷαι ἄξ,-υλόκα μοι Φαεβονσαΐτε λαμ οσικτ ε.- 

ἃς τέκεν πελίω ντ βίου! Ὡ ἴα ψέσερα.» 



“τα ςλλλως ἄρα. θρέξασα. “τε κονοαῦτε πτότγια. ΜΤΡ 

ὃριψα κίων ἐς γϑῆστου α-ὐὠκῖσε τηλόβι μαιάν 

ΠῸΣ φοχαιδεμ ἐνῶ ταώϊα καὶ “λίκας βοῦς- 

“ἰς 4 μευκασίμεας ἑαίας γόσον τε  μπεῶλπαι, 

τὰν ώ- «εἰθαίκιν κακασυδισα σι χοῤες Ἰκοιοϑ Ε.» 

ΝΜΏλεκεσίμηω ποὐτῆοι “τεκμ αἰρομιολεϑρον - 

ἃ ς ᾿ἰφα-ταυσοῖκα. δὲ Χρυσόβρομος ᾿λυϑεῃ κὼς . 

ὁ αν ᾿υφταγοω νῆσουμ ἀπέσχε α θεάων » 

οὐ] ρ ἔγων ἐσῖμῆα. κίων ὠσπρυωον ἕπταιρους 

ὠπονετα μιβοιψάνι τος τς “σρυμψισία. λυσοι. 

διῶ 1 Ἄσβωμον κιὼ ἐπτοὶ κληισὶ καθίζουν . 

ἐξαςῶϑ ἐξ θμεγοι -σολιω ἀὕλα. τουπῆον ἐρίστμοῖς . 

ἀμ ψῶλοαυ κατουϊοϑεμεὼς γὐλμα μοῖρα οι 

κμεμομ ὄνρομ Ἵεἰ πλησίσῖον ἐοϑλομ “ταῖρομ 

Κίρκν ἄξισυλόκα μος Δ {μη θεὸς ἀνΩἈ μεοσα.- 

αὐτίκα σ-υὐσλα εκαικα πσογησα μεμοῖ κατα μπα. 

ἀν δον “«ωὡξιανεμόςτε κυρβρησταςτ Ἰθωωον, 

ΖΔ 5 “τοτεγὼν “ταίροισὶ μΟξηυῶλωψμ ἀχϑύμεμος κὴρ . 

[Π] Φίλοι, ου γὰρ ΧΡᾺ Ν ἐμα. Ἰδλμεμαις ουδνε Ὡ ιν οἵους, 

ϑέστφα.3: α΄ μοι κῖρκα μιυϑησαῖο ιῖα. ϑεάων, 

αλλερέω αν ἐγὼν ἵνα. φδλσσεες ̓ἴκε ϑαψώμεν, 

Ἧκεν αλόνα μοι ϑάγματομ κιοὰ κῆρα. φνγοι με . 

σ΄ἐρίωων ΤῸΝ -σρὸ του αψώγά θεασεσια ων 

φθόγίον αλάκαοθα κιὶ λάμ΄ώμανθεμ ὀεμτα.- 
οἷον ἐμ. "μώγφοστακον ἐλευ αλλαΐμελεσιεῷ 

2 ἰοσα τῶν ἀργα λέω ὁΦῷρ εἐμ-“σεῶλον ἀυτοβὶ μίμιμω 

ὀρϑομ ἐν ἔχον, ἐκ 2 αὐῦου τῷ ρωταγηῷϑω Ά 

αἰδ.έκελίιοσομαι υμέας λυσαστέκελ ἘΦ 

υμᾷς δὲ συ λεόμεοΣ] “στὸν Ὡλεσμοῖσὶ “σἰεθ ἐν ΐ 

ΡΟ ἐγὼ σ-α" κα σα. λείων “ταίροισ “υἱφοωσκομ . 

τόφρα. δὲ καρταλίμως εξίκ φο ἐνὺς δ γας 

ϑβσον σά ρήϑο, ἵΨψ, ̓στάγε [« ΓΝ οὕρος α΄σήμὼμν 

αὐτὴν ἐυφτάγεμος μεν «πτούσατο͵ ἸΏ ε γε λίων 

᾿σλάσο νημεμῖη «κοίμικσε δὲ κν ματα. δίάμων Ρ 

ἀνοαύγες δ᾽ τι ροι νκὸς ἕαία. μιυρύσαψττο .. 

Κὰ τῷ μέμε μεὶ γλαφυρῃ βαΐλον͵ δ᾽ δ' ἐρο- μι 

ἐθομ μοι λάκωνγον δῶρ ξεσας ἐλα τισὶν - 

αὐὰρ ἐγὼν κῆροῖο μεῖς αὐρο Χὸμ οξεῖ χαλκῶ 

“τυ τϑε. δια τμάξας͵ χῷσὶ σα ρησὶ “σεθάν Ἶ 



ΜΔ 

23 »Αἐ νὰ, “Τὺ . ,: ! ΕἾ) 

ἄν α Ὡὐϊωγέρο κηρὸς “τ {κελετο μιεγαλη ις, 
3 5.) ᾿ “᾿ ͵ 

"ελίον τοαυΎῊΉ τ ιονίῶλαο ἀψνα-κ΄τος- 
͵ ὡς δι γνἢ - “ ͵ 

εξ ηςὩν ἐτιαροισὶν δα “τας πγὰ στ ἀλῴ-[α.- 
ω" ᾿ 2 - ͵ 

δ᾽ Ὡ ἐμ μηὶμ. ὥλησαψν ὅμον χέρατε “σοζλαςτε 
29 Α - ) 2 » 3 “- 

ορθον ἐμ ̓ σχοπσεῶνη ἐκ ον πφραταμρζαν . 
5 Α Σ ΠῚ ͵ ἴω 

αὐτοὶ ἐς ὁμιμοι “σολιίω λα. τον τον ἐραμοιῖς . 
5 Ὄς ἡ , ᾽ - « ͵ ͵ : 
αἌλοτπετοοσου ασπσημεν ΟσούἧἝε γέγωψεβομσα.ς 

δία φα. “λιώκομτες, τὰ ςῶλον λάθῳ ὠκναλος ὑμὺς 

ἐγγ θεν ὀρυνμέμη, λιγνρώξνν ὠγστοωον αοιζλιὼ - β 

Ἂ ἐυρα γ ἰὸ τωψ τϑολνδιγοξα σῶν μεία. κνῶλος α χοακῶψ, 

μνα. κα ταάσασομ, Ἅμα. ψω ττέρην στα κούσις . 

ΕΝ ὙΡρῸ τὶς τδὲ ᾿ϑωρελανσε υπὶ μελαίψν, 

-σρίν γήλείων μιελϊγηριω ἀπὸ αομ αἰτῶν οσσα κοῦσαι. 

ἀλλόγε τοξα μεμος νῴται κὼ “σλῴομο. φως. β 

ἸΏμν γάρτοοι “πα γνϑ' ἀσενὶ “τροῖν όυρᾳι β 

ἀργφοιῥῴεςτε ϑεὼν ἰοτο τὶ μπόγκσαψ ᾿ β 

ἼΩ μερδ' ὅσσα. Ὑεμητοι ἐσσὶ χϑομὶ “σονλυβοτοίρη : 

ζ «φασαν ἱέσαι ὅσσα. καλλιμοομ. αὐὔὰρ ἐμὸν καρ 

᾿Ἰϑελ ακονέμεμω Αυσαντεκίλ «νον ἑκα ρους 

οφρυσι νευφα ωμ- ὅτ ἐπαροπτεσουτοες ἐρεοσομ 

ὑ.στοί κα ψα «γαίμστοες -σϑιμεπῶλας ἀξ ιρνλοχόςτ- Ε 

“σλεοσιριεν Ὡλ σι μιοισὶ δέον μαλλομτεσίεθ ῳ- 

εὐαὰρ ἐπ δὴ στα εἴε “σαρηλασεμ ὄνον ἐτ υῴτα 

ᾧῷϑοι ἊΝ σ4ρηγωψ ἡκουομεν οΥΩΝ ἐτὰ οἹὯΝ ἰὼ ̓ 

ἀξ ασνο καηρὸμ λογτο ἐμοὶ ἐρίηρες ὑσιαιροι, 

ὄγσφιίν ἐσ ἀλῴ ε ἐμ τεκ, Ὡλ εσ. μῶν λυσαν ς 

ἀλλόσπεδα τ νᾶσον ἱλῴτομ εν, υστίκι ξε: ἘΑδΗΣ 

κα ππνὸν καὶ μεία. κύμα. Ἰὥχλοψ γκιῦι Ὡλουπσομς ἀκουσα.- 

“στνῶ. ἀρα. ϑσαντωρε ἐκ χάρῶμ ετὴ ΠΑΞΩΝΝ ὃ . 

βὸμ θμσεγῶλ ἃ κρέα “ρα ῦϊα κιαΤὸὰ κα βόομ - Ἄχετοϑ᾽ κοῦ 

νους ἐστί ὀουκίν- ρα: κα “σρολκεα. χΡοὶν “πάγον ᾿ 

ὠππὼρ εἴ δια, γηὸς Ἰὼν ὡστρωωον ἑστσιρους 

μιηλιχίοις ἐππσεεοσὶ “αραςα δὸν ἀμῶλρα! ἔκασομ - 

φίλοι ὃν γαρσωτι κα κῶν αὩλαμμομες '4μ ἐμ. 

᾿λϑὼ δὲν τοόδλε μήφον ευ4 κακὸμ ἡ τε κνκλων: 

Ὅλά ἐνὶ ασαὶ γλαφυρὼ κρατῦιφι βίμφι, 

αλλὰ καὶ ̓ υϑεμ ἐμιν ᾿ αρότη βουλκτε ϑνόωτ 

κε Φυγομε εν καίπτου πῶνδὲ μινησεοϑοαις ὀίω. 

νον. α γι" Ὡ ςἂν γὼ Ἄπω “τ ἀθώμεθα. “σαντος δ 



υμιϑςλυὰ κώτυοὶν ἁλὸς ῥηγμῖψα, βαθᾷαν 

τουτῆσο κληίδιεοσιμε ἐφημοεμοι, ἀμκ ἔπσοθὶ ζες 

ὡΔῶμ τοὐγδιεγολεθρον᾽ Ὑτεκτυροφυγέν. καὶ ὰ ἀλύξαι . . 

σοὶ δὲ κνθδραϑ᾽ ὁ ὡϑιευττλλομ ἀλλῳὶ βυμὼ 

βαΐλλώ ἐπφμκοεγλαφυρας οἰμαμωμαᾶς- 

“τούτου μὲμ κασσψον καὶ κυξεα τος ἐκτὸς ἐΡΎ Ε 
- ͵ ͵ ) “ Ι , , “. 

πα.» οὐκοῦν ὲ οκοσελονεσμακεο μησελα-ϑησι 
“ν} , 9 ι 2! ,, 

γ» φσεξορξιησα σα. κοιςκοακομαμμεβα-λπκοῦ α. . 
τς ͵ ; - 2 τ νὰ " “- ͵ 

ζῴςε ἐφαμίω .ἀϊδὥκα, ἐμιοῖς ἐπσεεοσὶ πεσ βομ-τοο 

σπκυλλημῶλονκετεμ νθεύμοημ ἀσσρηκῖον ἀγίημ 

μΗσώωςμοι δ σαύ ες α΄ὐοληξῴαν ἕταροι 

4 ρεσίης, ὠμτὸς δὲ -υκο φοιν σῷεα-ς ἀΐϊους - 

Κὰ τ ερἐδδυς Ἰρκης μευ ἐφιμιοσυώῃς αλεγάμας 

Δα θα μόμεοην σά δστοιμανώγ ϑωρμοσεοϑσι . 

ὐ]ὼρ ἰὼ καϊαιλυς κλντοα. “- ὄχεα. καὶ δυο Ζλοὺρ Ε. 

μάκρι χὺσὶν ἑλὼν 'φε Ῥερία μνὸς εβαιμον 

“πρώρας. «ὔγθεν Ρμαν εὖ Ἔγλοην ἜΡΈΤΗ φΦαγῴοϑαι 

σκυλλημ -ε σλημ, “Ἅμοι Φέρε πρλμ ἔτι  ροισῖν. 

ὕυῶλεση αὐϑϑρασ'αι ϑωμαΐμίω .ἘἜ “ἐκαμου δὲεροιο οαΣ 

“υὐντα σ--α.τἔ ἀμομ τὶ “ρος ἡβοφῶλεα. “σετρην .- 

τε μὲν σάφμωσσομ ἀνευλεέοροεμ γοοωμτοες | 

ἔγϑεμ ξεὲν [ὧρ σα Ὰ, ἐτερωθὶ ΘῈΩΛΙα. χάρνθδιϊς 

Ὁ μομ αυϑροϊβόησε ϑαλαοσηςὰ λρμ νρὸν ὙΏΔὼρ . 

Ἧτο Ὁτεξεμεσήε λέβης ὡς ἐν “συρὶ “σολλῶ 

πὰ σὰ γα εορμαν βεσικεκληκῶμε ἐμκ υ  όσεῶδ α χρη 

τἰκροισὶ σκουσελοισὴμ ἐατὰ μ Φοτέροισῳ ̓ υυπῆῖε . 

ἀλλόταγα Ορόξαε θαλαοσὰς ἐρλέκαιρον νΏλωρ, 

“τὰ σ' ψμτοοοϑ-εφαΐψεσικεκινκωμμκ. ἀμφὶ Σ δὲ “ετρη 

Ὁ “μὸν ἐβεδρύχ, ὑσερῆθε δείαϊα Φάψεσικε 

γάμμω κναψέν. “πονοδιὲ Χλωρομ 2. τος “ρά- 

ἥμις μευ “σρὸς ἰδ Ἰδδομε εν Ὧι 4 σαν ες ὄλεθρον ῷ 

ΠΡΉΡΝ δέλοοι σε υλλκ γλα Φυρῆςε εἰς. ὑνὸς ἕτρονς 

ἐἌεϑ' δὲ χβοίψμτεβίκφιτε Φερταστοι σαν. 

ἀπε το τι ας νῆα. ϑοίω δ μια καὶ μεϑ' ἕπαίρους 

ΝΗ τῶν ἐμόμστα. -σοῶλα ας καὶ ὼ χέρας νυ ὅϑεμ 

υΣόσα ἦρομ, ἐμωψ «ἔμ ὍΝ ἐφϑέγγουτο καλά ες 

εξορομι α κοΛ ζῶν εὺ τότεγνα αΤορμα. χυνμεροι καρ - 

Ὡς ὕπεσσὶ ππροβόλω «-λιεὺς αϑίμοκ εἰ ρα βῶλω 

2 ἔχϑυσι “τοῖς ολὶ γοι σι ̓Ὡόλομ καῖα. ἄλαλα βαάλλωμ 



Ἂ 

Μ. 

ἐς “σομτομ -σροΐνσὶ (οὺς κέρας αὐὙραύλοιο . 

ἁασαρρομτ-α. ι ὐῴτα λαβὼμ ἐρρί“7ε ϑυραι  Ε . 

ὡς δ γα ασαιρομτος αφρομτο «οτὶ σέτρας ) 

ἀυστοοῦ ὩΣ 4νὶ βύροισι κατηοϑ τε. κεκληγομτας 

χέρας ἐμοὶ ορέγομτας ἐν ψῇ Ὡλμιο τ ΤΙ . 

οἰκατισομ ΩΝ κα ἦμο ἐμοῖς ἴδον ὀφθαλμοῖσι 

“σαύμτων ϑογεμόγκσα, πόρους ἁ:λοςεξερεήμωμψ . 

αὐ ρ στή πέτρας Φνγομοιυ ϑάψιψτε χαρυβοὴν 

σκυλλ του τίν, στέτα. θεοῦ ἐς αμεύρεογα. μῆστον 

ἱκόμεϑ' . ὥγϑα. ο᾽᾽ σαν καλαὶ βόες ὀυρνμέτωσοι, 

“σολλεὶ ρν ̓φῖα, μιλ᾿ ντϑίομος κελίοιο 

ΟΝ τὐτεγὼν (Ὶ “σόμττω ἐὼν εὖ ψηὶ μελαψη, 

μυκηϑμοῦ τ ήκονσα, βοῶν ἀυλιφομεμαάωμ - 

οἰώντεβληχίω, καὶμοι ετσος ερεπσεσεθυμῶ 

παἰμστος αλαον θηβοίου τά ρεσία.ο : 

Κίρκης τάμαης Ἥμοι μαλα. “σὐλλεσέσπιελλεν, 

νήσου Ἃ ἄναοϑοα τυ ξιμιβρότον κελίοιο - 

ιν στ ότεγων τα ροισιὶ μσσιυ δὼ ἃ χγύμεμος καρ. 
͵ ͵ , ͵ ς - 

[Κεκλυστεμ ἀν μιυϑων κα κατ “τα σ χούΐἧες ἔτι α ροὶ . 

ὀφρυμῖν᾽ τ ἤμον μαγτλϊα. τά ρέσίαιο . 

Κίρκηςτ τόκαης Ἥμοοι μαΐλα. “σὐλλεττέτελλεν - 

ϑηστου αλάσοϑοι Φα εσὶμ ρότον ἡ κελίοιο - 

Ἑυϑα. [ὠρ σιψόττ ον κακὸν ἐμ μ εψαι αμιμὴμ εῷκσαν 5. 

αλλα. “σαρέξ τῶ νῆσον ἔλαύμόκε μια, μέλωγαν . 

δ ς ἐῷα. μεοιωο. “τοῖσὶ δὲ καϊεκλαοϑκ φίλον ΥΘΡ, 

ἀυτίκα Ὡὲόνρνλο Χος αυγδῶμ »-. ἐμ φοεγο μυβθὼ Ἶ 

σ' χέτλῖος ᾿άς δόυσόν “σϑιστοοι μιιμοςονζλετι ΎΜ.- 

[Καίμγής τ" Ἢ ῥαϊψυσοῖτε σὶδήρεα- σαντα 1 ἐτυκῖοι . 

ὅς ϑέταίρους καϊμα τω ἀϑηκότας ὌΧΙ »αἱ ὑτσψω 

ον. άας γαίας, ἐσσι ήμ μαι ̓ ὠνθακεν ἄμε, 

ψησω ἐν ἀμφίρυτα λαρὸμ “τ τυκοϊρεεβα. δορσου “ 

λλαϊνα ὡαῖα. υύκστ-α. βοιὼ αλαΐλκοϑαι ἀνωίας 

νῆσον “σουλαζχθετας ἐν Μερο δι -σομτω 

ἐκ. νυκτῶν “ἰἄψεμοι Χχαλευσοὶ ϑιηλὴμαῇα, υμῶμ 

γἱϑονται. σι κιῳτὴς σεκφυγοι ἀισσυ ὀλεθρορ 

στως ἰξατοίγνε᾽ εἌθη ἀγέμιοιο θνέλλα, 

Ἧ γόον " ἰζεφυροιο" ϑυσαίος δἰ ἜΥΤῊ μιαΐλικα. 

νμα. Ὡιϊα ρραιουσὶ θεὼ φ«ἐκιντοὶ ἀνα κιων . 

ἀἈλτοοι γῶν σλλὺ “σηβώμ εθα υνχτι μελώψη, 
11 



-ὰισα. ««(ἀσσσαα 
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ὈιῚ 

 ς ̓ Φαπόνρυλοχοει ἐσσὶ Ὡ. ἡμέου ἴδοι ὅτ ροῖ Ὁ 

όρτομϑ' δ λίσομεοϑα. ϑοκ σαρὼ νμὶ μιέμομγος 

μώθεμ Ὡὲ ἀνα βαΐγτος ἐϑησόμ ἐν όζρε “οῦῖο ῶ - 

Κὰ “στ τεῶλα Υἱξωσηκου ΩΝ κακὸ μηδ εῖο Ὡλαίμων ᾿ 

Καμὶν ῷωνισας σα. γε ρϑεμτα- “σροσηνδὼμ : 

διρύλο χκμαλα ζλημε βιαίθετο μοιῶον ἐομ-γ-α. 

αλλὰγε νιώμ.οι “ὡαντες ὅμιοοσατε καρτίβου Ὅρκοψ 

βκετγον δε ϑοὼψ αὙὝεΛημ ἰνῶν μεγοιῶν 

ἥρω μεμιμάσσον τις ὡ“ταοϑα λίησὶ κακοὶ 

Ἦ βου ὶὰ (τὶ μιιλομ αὐτοκα μη δίνω. Ἕκηλοι 

ἐοϑίετε βρώμιω συ ἀϑαψα ΤῊ “όρε κίρκην . 

εἰφάμιω . δι Ὡι υστίκα πτώμμνον ὡςεκελόυομ . 

οὐἹαρ ΚΙ βϑομοσαμτέϊελδστμσαγτε “τὸν Ὁ ρΡκοΡ- 

αρστα μεν ὧν λιμιεμὶ [λαφυρω όψεργεα. ὑκα. 

αγ χυϑαῖος γλνκεροῖο «καὶ ἐξα σσέβησαψὲ ὑττα ἴροὶ 

ὕνὸς . τάτα. Ως ἐδόρτορε ἐσίσαμ ἐγωστετυκ οἱ Ο. 

οὐἹὼρ ἐσ -σοσίος καὶ δια ττυος εξ ἐρον ἱεμστοο - 

μιγησά μεμοι ΝᾺ ἡπσ τα Φίλους ἐκ Ἄσιον ἕτάρονε 

ὄνς ἐφα.γε σι υὐλληὲ γλαφυράς εκ. ὑηὸς ἑλοῦσα. - 

Κλα. ὀμστοξο ἀν ΟΣ “τοῖσὶὴμ ἐσηλυθε νήϑυμος ὑὸς ᾿ 

ἌΩΔ αν ΤΣ “τὶ Χα. υυκυτὸς Ὡς μάοα. ζἀσρα βεδικῳ, 

ὥρσεῳ ἐσ ϊφαῖν ἀμεμοον νεφεληγϑετα. φάς . 

λωλασοὶ ϑεαστεσ ἱμ σιὼ 2  ἐ ἐψεφεεοσ! καλνξε 

γαῖ αν ὅμοῦ καὶ τοντον ο ορώρᾳ ὥϑουρα. νόθα υνξ- 

ἡμος Ἀχλρίγεγέα, ᾧῷα νη ϑοδλοδλαίκτυλος Ἀὼ πως - 

ὑκα λλὸ ὁ ὀρμίστα μι. ψ κοῖλομ ἄστεος ̓ ἀσερύσαγτες 

Ἔνθ ΠΝ σαν υνδεφεὼμ καλοὶ Χοροὶ ΖΔ εθόωκοι - 

[Κὼ το τεγωγὶ «τορι θεμιμος είστα μι ϑομ ἤτον - 

ὕξ Φίλοι . τ κὰρ ψμὶ βοκ ὁρῶσίςτε “σὐστοετε 

ἐσὶμ . “στοῶν ες βοὼῳ ἄσσε χώμιεβα μστὶ ̓ πσαίβωμιν, 

Ὡάνον [ὰρ θεον αἰτῶ ὅθες καὶ ἸΦῖα. “ῆλα- 

Μμελίου «Ὅς “σαντεφορα. καὶ “παντεσακονᾷ ᾿ 

εἰφώμιω «“τοϊσινῶδ σεν 4θίστοϑυμὸς ἀτημὼρ - 

"εἶναι ἐπσάνταληκτος αὴ μογοος ον δ τος δηος 

γίνε" ἐπυφταψέμων 4μκ ὅρος “σενοότος ΤΕ: ο 

ΙΝ εἰως Αλὰν σἹ ΡΣ χορ κοὶ οἰμον ἐρυϑρον, 

Ἔῤφρα Ῥοὼῳ ἀσσε Χόοντο λιλαιόμ ἐψοι (ἰϑ τοῖο . 

ἀλλόσε αν μκὸς ἐξεφθιτο ἢ "ἴα σα ψντα., 

Κὰ κι ἀγρην ἐφευεσκομα λκτιζογτες ἀαψαγΎκι. 



ἐχὲνς ὀρψιϑας τε φιλας Ὁ “τὶ χέρας ἵκοντο 

Ὑυαμ-πῆ οἷς αὙκίισροισὶμ ἄ“4ρε δὲ [ς ἀέρα; λίμος- ᾿ 

ΩΔὴ “τ ὀτεγὼν ἀγα μησομ απεσῖχομ οῷρα. ϑεοισὶν 

δ ξαλμοῳ." ψτισι μοὶ ὁδὸν ᾧημήε ϑέεοϑισι “. 

ἀλλόσε 2. Ὰ Δ,ὼ μή καρδαι ἰωψ μλυξα. ἑταίρους 

χέρας ὑξαίμεψοςι σϑσσϊ σκέστας Ἂψ ἀγέμιοιφ 

ἘΠ ΉΜΥΕΣ “σαμτοσὶ θεοῖς ὁ ὃὶ ὀλνμιπτον᾽ εχουσὶν - 

διῶλαραι μοι ἰλυκιω ὃς συομ ἐτσὶ ὶ Ολεφά οισιμ᾽ς εχόναν.- 

ὄἄζρυλο χοὸς Ὡιεταροισι κακαῆς εξηρ ΧΌΡΟ ξουλῆς- 

Κικλν-τεμι  μιυϑων καικα σϑσασιχομτες ἕταροι 

“-σαμτες μὲν σπντεροὶ ϑαψγαῖτοι: ι φλοισι βροτοῖσι, 

λιμῶ 2λοϊκ τίσου ϑα μέφυ καὶ σότμομν ἐσϊασμ Ὁ 

ἀλλαγα κελίοιο βοὼν ἐλαΐσαα τοις αρίσας, 

ρδέξομιεἐν αϑα να΄πτοοισὶ “τοὶ ουρα μὸν ἄψρωϊε χουσὴψ - 

2 λεκεν ᾿φςεϑαίκημ α Φικοὶμιεϑα. “σαρίδα. [. αἰὰψ 

ἀν} άκν κελίω νϑιομὶ “σἰονα νηὸν 

τ ξομον .ὔγθακε βῴμιεῳ αἰαΐλματα. “σολλω. καὶ δ λοὶ 

2 ιὲ χολωσαΐμεμος “τ βοὼμ ὀρϑοκιραιραὼν 

νὴ εθελν ὁλεστα ἐπὶ 2. εατσωΐαι βεοὶ ὅδηοι . 

ξούλομαισαξ “ρὸς κνμα, χαψὼμ ἀπσούυμοομ λέατᾶς. 

Ἧ ὄνηβα. πρό τζεοϑοι εωψ ἐν γνβστω ἔρημον - ' 

ς ᾿Ἰφα-τόωσρυλο χος ἔστ 2 ἤμεον ὅποι «ταῦροι - 

ἀὐ[ικα. Ὡ πελίοιο βοὼψν ἐλαίσαψτες ἀρίκτα.ς; 

ἐγίυϑεν - σία ρ΄ταλεμεὸς κνα μοπορώροιο 

βόσκεσικουμϑ' “λίκες καλαὶ βόες ὄξζερυμιετωσσοι ς 

“-αἀς2 λές υδισησαῦ]Ἴο καὶ Δ. χσόωγτο βεοϊσ « 

φυλλα δε δρεζαμεμοι τέρεμα. ὄρνος υικόμοιο- 

Ὁ ἰὲρ ἐχὸν κρὶ λόυκὸμ ἐυσέλμεον ἐπὶ ἐνὸς . 

αὐτὰ. Ρ “τφρ Ρ ἐνξαγτο καὶ σφαξαν καὶ ̓ἐδλέραψ, 

μινρους τέξεταιμον καῖαῖτε κγίσε ἐκαλυαν . 

ιτῆυχα-σοιμοσα μότοες ἐστ αὐστοῶμ Ὡιωμοβετκσαψ. 

Οὐ χορ μέϑυ ἈΦ [αι ἐπσβομεμοις ὶ Ῥοισίν, 

ἀλλυδα το ασέμδνομτες ἐσώτίζων ἐγκαῖτα. “σαὐῖα.- 

αὐ]αὰρ ἔσφκαῖα μηρέκαν καὶ ασλαγχν “σασαμητο, 

μιιχυλλομ ταρα τϑηα- καὶ αμΦοβελοῖσιν εσήέραν . 

Κὰ “΄ττοεμοοι Θλεφάρων ἐξεοσν ὝΟ νϑδυμος ὑσσμος . 

Θεν Ὡ ἦε μαι ἐπὶ ψῆα. θοίωυ κιαὶ θῖψα. θαλάοσας . 

ὃν, ὅτε ΖΔ κ σχεδὸν Κα. κεῖ ὧν νεος αμφιελίοσης . 

Κὰ σ- τεμοῖ κυῖσης ἀμφ ηλυϑεν ἄϑὺς ἀν νύγομιι 

{11 



οἰμώξας οὲ θεοισ μι ἀϑαγαποοιοὶ γεγώμδν . 

« τ: λη τ“ ατῇ.- κοδ δήοι μακαρες θεοὶ ἀεἐν ἐὄψστοις . 

Ἡμεμαλ᾽ ς ἀστὴν κοιμασαεψηᾶει ψυγω, 

διίετιέροι “εἴα ἐρΎον ἐμστησα γ7ο μιέμογστ-ες . 

ὠκέα. 2 κελίω υτῦ διομὶ ἀτίελος ἡ λλθε. . , 

λαμ υσρινΤαγυπσεσλος Οδι βόας ἐκ ταν «ταῖροι . 

ἀυστὶκα να θα μα΄ τοῖσι μηνδα, χωόμεψμος καρ. 

Φ δοσσα τι - μῶλδνοι μιαύκαιρες ϑεοὶ αἱὲν ἐομτοες » 

“σῖστι ὩΔὴ ἑτάρους λα δπταίδιεω οϑυσίος, 

δῖμ. ἄν βονς ὀκτιήγαν ναέρρβίον ἢ Ἡστν ̓ ἐγώγε 

Ἀχοαρεσηκον μὲν ἰὼν 'φες βδμεύγαν τσβοεμτα. Ὁ 

πδόσστο 7 στα αἰαμασσον ρα ψόθεμ “σροτρα “οἱ μείω ὃ 

ΜΏΔεμοιονποσουσί βοὼψ ἐσσι ἐκεῖ μοιβὴν . 

ζιυσόμιω ἧς αἴϑιαο, καὶ ἐν νεκινεοσὶ Φαήνω - 

Ὗ ον Ζ.᾽'ασαμάβομεμος “προσέφη νεφελκγβεττα Θάς . 

μέλι «ἡπτοιλϑὼ σὺ μι ἀθαγὰ τοισὶ Φα γε, 

Κὰ θμηστοοῖσιι θροτοϊσίψε ἐσσὶ ἰζάδωρονα ἀρονραν 

“τὐνδιεκ ἐγὼ τὰ χα νκα. θοϊω αργητὶ ̓ κιβαυγῶ 

στ υτθα αλὼψν κεαΐσαιμιὶ μιίσὼ 'ψὶ οἰμοτσι όμτω . 

“σαντα. Ὡιεγὼν ἤκουσα. καλνυιζους κυκόμιοιο - 

ὩΣ ἐΦη ἐρμία ο Ὡλιακ-τόρον ἐωτε ακοῦσοαι Ὁ 

αὐτὰρ ἔς Ῥ ἐσσὶ μα, κα τολυϑορ 2 ε ϑαλαίσσαψ, 

νάκεον ὄηοθεν δου ἐπ σα νον ον τοὶ μῆχος 

ἐνρέμεεμαα ὃν 

“τοῖσιν 2 Τικ, ἐσ {τα. βεοὶ “«τέρα.α- “προνφαψομ . 

! 

αὐοίμιεοϑα- -οες Ὡιασποτοέθμα σαν μοὶ . 

εἶ ρον μὲν ριγοὶ - κρέα. 2'ἃὰ μφοβιλοῖς ἐμεμινκά, 

ὁτῆα λίατὲ κοὶ ὡμ εἰ. Ὀοῶν Ὡέὼς γἱμῆο φωμη - 

ἐξημια ρον ̓ π {τα. ἐμοὶ ἐρίηρες “τα ροὶ 

Ὡιεινωντ κελίοιο φῶν ἐλόωμτες ἀρίετως . 

αλλόσοε Ων ἐοϑλορεον ἤλεαρ ἐστὶ φεὺς ϑῆνιε κι ρογίων, 
Κὰ “τοῦτ ἐυάταψεμοςυλὴν ἐπυταύσατο λαλα -οἹ βυ ων. 

μῆς 2 δ ἀγα βάψπες ἐγῆνκαυμμαεν δυρέι “σομστω ὁ 

ἴσον πησια μεψοι αμὰ. 9΄ἵςτία. λώπκερύσαμτες . 

ἀλλόσεε Ὡν “τ ὦ γήσου ἐλφσομιν, ὀουδετες δίνη 

φαιμέε ὁ [ς “παίων ἀλλουρα γος ἐδὲὲ βαλαιοσα. - 

Ὡλλσπότεκναγέω νεῷελην Ἔἔχησε »ιρονίων, 

μμὸς υσϑίλα φυρᾶς .ἶκχλυσεῶλ ἐπ ὀυστος ἢ ξ 

ΜΩ͂Ν εβέίον μαλα. “σολλὸν ἐσσὶ Χρόμον ΕΟ ΣΘῈ [ὰρ "λθ εξ 

Κεκλκγως ξέφνρος μιεγαλκσω λωλασσι ϑνωψ.- 



Δι 

ἴσον ὃδὲ “σρόϊομους ᾿ἐρρηξ ἀψέμοιο θυ ελλα. 
«- ἐν ; 

αμφοέρους͵ πος Ὡ οστἱσὼω πεσε Οὐ λαγεπσαγζα, 
ΕἸ ΕΣ : ! 2 ξςι “ῳ33] φ »ν ᾿ 
4«ςαγτλον κατεχυωϑ' «ὁ α ρα. πρυμ μη ἐμὶ ψηὶ 

Ν ᾿ ι ᾽͵ 
ληξε κυξεργήτεω κιφαλίω συν Ὡιόσηεαρραξεν 

γ “ ΄ ΄ } ϑΝ δα ΄ 

σαν ταμνϑνὶς κεῷφαλης-: Οζια ραρμόυτήρι ἐοικώς 
͵ ).) 3 ἈΨῚ ΝΣ τὰς ͵ δος ᾿ ͵ [Κα στ σὰ -αἱκρίοφιν λίπε Ὡλοοτέα. θυμὸς ἃ γήμωρ «΄ 

ᾧνς ο'ιαμνϑὶς Ὀρόγττενο τσ Ε πὰ ἐμκδαλε νηὶ κδαυγον 

“"Ω  λελι χθατπσα σα 2ῖὸς τλιγήσα. κεραυμῶ Εν, 

᾿ὠνδιεβϑεζον λῆτο . πσεσου δ᾽ ἐκ ψκὸς ἐταῖροὶ . 

δι δὲ κορώγηστμ Ἵκελοι “σῖγα νηα. μέλαψαψ, 

Κυμασὶ υ ἐξε Φορέομτο «ϑεὸς “᾽ἀσοαψντο μόστομ - 

Δ ον υκ οὐλλνουθοι ἐν ὐιο ῥοετ θτωξνοὐῷ, 
λυσεκλνὸ δωμθοσυ τος, “τ ὦ 2 ἐσ ῖλην Φέρε Ἀν ια. . 

ἐκ εὖ ὅι ἴσον ᾿αξε ποτ ρόσίν . 7 ρὲ ἐπσαυπτῶ 

ετύσπτογος βεθλκιτο βοὸς ῥίδιο ἸοΤετοδν χώς ᾿ 

στῶ. Ῥαμῷω σιωεξεργΎον ὅμον Τουϊν "Ωλε καὶ ἵστομ δ 

ἑζομ. ἀντ τυ Τοῖς φῥόμιω ὅλοοις οὖ᾿ ἐμιοιστψ - 

ΠΣ ΡΩ ἡστοι ζεφνυροςθιῳ “ττώσατο λωλα σοὶ ϑυων, 

ἄχϑε Ὡ᾿σοὶ νόστος ὦκα. Φερωψ ἐμιῶ ἀλγεα ϑυμῶ - 

ἐφρίαἸ]ὼ ὁλοὴψ αρδηξέγρισωμ χαίρυβοεν - 

πσαψγυχῖος Φερόμίω͵ αὐμα. ὩΔ᾿ Νελίω ἀγίογτοι, 

ἀλθον ἐσσὶ σκύλλις σκοισελον Ὡλήγιψτε χαρυβδὶν . 

" ὦ αγνϑροϊβδησε ϑα λαΐοσης αἌμνρομ νϑω ρΡ᾽ 

ἀὐπτὰρ ἐγώ ποτὰ μακρὸν ἐρίψεον νυ} όσαε ρϑές, 

τῷ “σροσῷυς ε χόμοηῃ ως υυκ τις͵ ουδεση ἐχὸν 

᾿ ἔφσγεε σπηρίξαι "ποσὶν ̓ μσϑον σπτευίραμαι : 

δ ϑωγὰρ εκ ς ἄχομ . ἀσσωροι ὮΝ ἔσταν οφοι Ἷ 

μια κροῦτι μεγαλοιτε κατεσκία ον δέχα ρυβοὴν ̓ 

γωλεμ ἔως δε Χχόμουῳ ̓ὀφρεξεμ. ἐσάευς οεστἰασὼ 

ἵστου "κα βοτνο τὶς - εὐλδιομ ἔψω ὥλέμοι πλθὲν 

μος δ᾽ εσὶ  δορτορῇ ἀνὴρ αἰ Ὑορήθεμ ς ἀγέογα 

[κρίνων νάκεα “σολλα. οαἴκα φομε νων αἰϑηῶν : 

στἡ μος νατγε δοῦρα. χαρύβϑίος ἐξεῷα αἴμβη . 

δεν: εὝὟω κα θύσῦβε “σόοδδας καὶ υ χέρε Φερεοϑ᾽ σὰ . 

μιέοσω ὩᾺ. Ἂν δουσσησα. “σαρὲξ σϑιμήκεα δου ρα. 

ἐφόμεμος Φ ἐπτσὶ προσ Φιιηρεστα, χϑοϊγεμκσι 

σκυλλην ὃ᾿ οὐκ. ἀ- «σε “σατὰρ ανϑδρώρτε ϑεῶμΕ 

᾿ἀστολεψῳ - ονίαρκ ἐν ὑπσεκυγον αἰσσίω ὁλεϑρον 

ὥγνϑθεμ ΟΥ̓ μιρ φῥόμιω, Ὡιεκατμλεμεψυκ οὶ. 

ΠῚ 



ψῆσου ἐς ὠγνγίω -“-λασαυ ϑιοὶ -ὦγγβα. καλνω 
Π }.. , “ἀα“«4ιΝ ᾿Ὶ 3 Ωχ' 

μάν υλόκαοος ΖΔ. ἡμὴ θεος συφλνεοσα. » 

Ἡμ φίλ τικόμάτε . πο ποϊα δνε μινϑολογάνω ᾿Ξ 

"ΔΝ γαίρτι χϑιφὸος ἐμινϑεόμίω ὠνὶ οίκω 

σοἵτεκ αὶ ἰφθίμν αλόχω ἐχθρον Ὡλέμοι ἐστὶν 

ἄμστης αρίφηλως ᾿φρημιένα. μινϑολογ ὅ ἐν . 

γὙπόθεοις ΤῊ Ν ΟΜΉΡΟΥ ΡΑΨΌΔΙΧΟ.. 
οἰ εώμεμομ οὥλνοσέα μάτα Τῶμ ὀςώρωμ ἐκ τίβθεα σὴ δὲ 

φάακες ἐς τίω γάντων θα κιισίωψ -κολΤὼ λλλὼ μαῦμ 
εΤὼν υοορέφουσαψν λίθου πποιᾷ -σοσφζλομ -ἀϑώα 2. ὲ 

αἱ πῶ “.γἱαλῶ οὩλνοσἐ συμιβουλά αὶ στη Ξενμσηρο 

Φορμήα. .«κὰ“-α. Χρημιαῖα. ἐντινὶ «πηλαίω ἀποκρυτῆ Η; 

καὶ ἐς γέροντα. κιἔβαιμορῷοι “τὸν οὩλ νοσέα. - 

ΟΔΥΘΟΕΣΑΌ Ν ὉΜΉΡΟΥ ΡΑΨΌ ΔΙΑΟ: 
Ὡ λὰ ἐὁ ἃ λὰ -ὦ , “2 ἢ 

Νν ᾿θακκεεσεθνφοληκὼμπσομισσν οὥλνοσ ὅς Ὁ 

εἰἸἰφαϑόι ἄρα. “σάμτες 

κὰν ἐγέμομτοο σϊωπσα » 

Κιιληθμῶ ΖΝ ἐσ’ Χουτο καῖα. 

μεα ρα. σγιϑεγτσα. . 

στὸν οι ταλκίμοος -« - 

μάβξετο Φώψπσεμετ- Ε- 

δ οὥδλιυσ 40 σῷ Ἵκάνε μὼῳ 

συο τοὶ χαλκοβατὲς Ζ2ιὼ 

ὙΤιρεφὲ ς"- “πῶσῦ τι “σαλψν 

τλαγ χϑέγτα. γοίω 

ἀσξὶ ἀσπομοοίσν, 4 καὶ μάλα “σολλα. “σον ϑας, 

ὑμιωὼμ ὩΔανδρὶε ἑκάσω ἐφίεμ μος, τα δὲ 'ἄρω . 

Ὅοχοι ἐψὶ μεγαίροισὶ Ὑϑουσίον ἀιθοσσσο οἶψον 

“να ἐμοῖσ . ἀκονα φεοϑε 2 αοιδοῦ . 

εἰ αἼ7α. μὲν ὮΝ ξάνω ἐνξέαν ἐμ χηλῶ 

κΚ τθρ μιὰ χρυσὸς “σολυδίαιϑὰ λος ὅνατε πα 7α. 

ον, ὅσα, Φωακὼυ βονλκῷοροι ὧνϑ βαΩν ψήκαν - 

ἀλλαγε δι ὸμ ῳψθίσοδα μείαν᾽ ἸΔῈ Χεθληνα, 

αὐδιρακας. ἁμις οὐῶωτε “γήρόμ εγοι κατα δῆμον 

ὃ τἰσόμ 8. “ἀργαλέον ὰρ εμα. “σροικὸς χαρίσα οϑαι . 

ζ ε Φα τα λκίμοος : ̓ “τοισὶν Ὡιεσιῳδαγε μινος- 

δὲ μὲν κααγοκ ἄομτοις εἶδαν οἱ κομόνε ἐκάςσος. 



ἡκος ὩΣ τρί γέμα. ῷαψν ῥοδοδλα κοτυλος ἤως . 

ὑπ ἐξ ρ σπτεοσάνομτιο υΦέρογῶν ἀϑάψορα. χαλκὸμ . 

Κατὰ μὲν 4 κατεθηχὶ ἐρὸν μέγος «λκίμδοιο . 

ἐωῖος Ὡὐϊὼν ὡια. γμος νσο ζν[ὰ ἃ μεισταμέσπταιρων 

(λα΄ τὴ οἱ ἐλαυμομτωῳ ὅτ σότε ασῷ χοία τερίατμοις Ἀ 

δὲ 2 φς- αλκιμόοιο κίον καὶ ζ᾽αξ τα Ἀείμωομ 

“τοῖσὶ 2 βοιὼ ἱερδυσ βομ μέμος αλκιίμόοιο, 

φινὶ κελαιψεφῷεὶ κιρογί νη ὍὌςπσασιν ἀψαοσᾳ- 

μιηρα. ὡινὲ κάαντες Ὡιαἰμυωτερὶ κυ ϑέα. δαῖτα. 

στ ϑσομεμο; μερὰ δέσφὶν ἐμεελευἔο θέος ἀοιδὸς, 

ιημόϑδοκος λαοῖσι “τοῦ ̓ εέμος - αὐα- ρ οδινοσς 

“σολλα. “ρος πελίομ κεφαλὼθ ἐπε “σαμφαψοωμτοα 

αι ἐσφγόμεμος «ὯΔ Ὰ [ἀρ μιεμέσαμε μεεοϑ' σι . 

ως Ὡιὅταμηρ δορησοιο λιλαίμαι, ὧτε πανημαρ 

νέον ἀνέλπιστον βόε οἰμοπσετηκιτομ ἀρότρου 

ασσασίως Ὡζὰρα. “τοῦ καγεϑ φαΐίος κελίοιο 

Ὡλόρσομε εῶοὶ ἰλζεοϑσι βλαρβέωδιετε γοια τ όμτι, 

ὡςοδυσῆ ασα σον ὃν Φαίος πελίοιο . 

ἄνα 2 ἐφομρλκεοσὶ Φιληρετημοισί μιετομν να. - 

αἈκιμοωζλὲμαλίσα. τ φαυσκοόμεμος φΦαΐτο μινϑοῦ ο 

αἈκίψοε κρίον ταμὼν ἀριϑάκετοε λαιὼψ - 

΄“σεμ“αὔεμε ασάσαμτες αὐὐλμομα. ᾿ χωρεῖ εῷ λαοὶ 

ΩΔΝ γαρτετέλεσαι μοι Φίλος ᾿μθελεβυρεος 

“πομ σον κα φίλα. δὼ ρα- “ταμοιβεοὶ ον ραγνίωγμες 

ὀλβία. “πποιισήαν ἃ μιν μόρα, Ὡιοικοι ἀκοιτὶν 

ὑοσήσας ἀεροιμὶ σὼ ἀρτεμ εεοσι φίλοιοῖμ . 

μις ““αυϑιὶ μι ἔψογτεες ἐὐφραιψουτε γωαίκας 

κουριδίας καὶ ατέν μα «θεοὶ ̓ Ὡ ἃ ρξτιὼ οπσαΐσάαν 

“τα ψγιοιίμν καὶ ματὶ κακὸν μια δια μομ᾿ ἀν: - 

ΠῚ ς Φαϑ'. ̓διῶξάρα. “σαντες ἐσ ἥμεου ἤν ες ΕΔ ἄγον 

ἐσεμσεμεμοι “τὸν ξῴμον ἐσ 4 κατα μοὶ ρᾶν ἐφ. 

Κὼ “τ-ὁτεκάρνκα. “ροσέφη μεέέγος αἈκίγοοιο - 

σσομτούμος. - Κρκτιῖρα. κϑαοταΐμεμος μεβυ γάμον 

(τα σὶν ΟΥ̓ Ὰ μία ρον . ὀφρόνξαιμεεψοι δ πα σρὶ . 

“τὸν ξάνον “ἐμ πσώμο ἐημ ἐς τα τρίδα κὐρὸ αν- 

πη ς ἰφά τὸ. “σογτόμοος δὲὲ "εελίφρομα:ς οἶμον ἐκίργα. - 

υνώμικστεν ὥιαρα. ““ασῖν ἐσισα ϑὸν «δι Ὡιἐϑεοισὴῳ 

᾿ἰαγήσαν μακαρέοσὶϊ “τοὶ ουραψὸν ἄζρωϊς χουσὴν 

ὐἴοϑεν ἐξεδιρέωμ “ἄμα. δ Ἰσοῦ οὩλῖος οδυοτς. ᾿ 
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ἀρί τ 2 χῦσιὶ τ θά ὥλεσας ἀμ φικυσελλομ - 

ΚΚαμὴν Φωγισας ὄσσε πήεροεμτοα. πσροσηύδὶ α-"- 

χαιρέμοοι βασιλέα. λα μσσϑες, ἀσόκε γῆρας 

Ἴλθβακαι ϑάψαῖος.. τὰ του αγϑρώπροισι “πέλονται - 

“Ἰὰρε ἐγὼ ϑθῳ πὼς ἰσνῦλε τἰρτετώρε μὴ οἵἴκω, ᾿ 

“σασίσεκὰ λα οἱ σι καὶ αλκίψοω δασίλαι . 

ῳ} ς Φτων ὑτυἐρονδοογε εβισξ ο δος οϑνοσ ἄς: 

“τ-ὦ μα. κρρυκα προὶφ μεμοςα λκίμοοιο 

ἡγῴοϑαιε ἐστὶ μία. ϑοίὼ καὶ θῖνα. ϑαλαΐοσης - 

ἀρήτη 2 'αρα. διῶ μῶαςα μ. ἐσεμσσε γωσαίκας . 

τὠωυϑ Φαρος ᾿ἐχουσαν ἐν“ σλιωὲς ἡ δὲ χύτοώμα - 

τὼ Δ πεέρην χηλομσσυκῖμην ἀἰμοπτεαιοσε κομιὶςζ ἦν δ 

"Ὡ ὅν σίπόντ' φῇς καὶ οἶμον ἐρυϑρον - 

εὐἹὰ ρ. ΝΣ ἢ βετι γα. κε ΤηΆυϑον ΟΝ βάλαογαψ, 

ἀ}α 7α γιν μη ὑ[ λαιῷυρα ουλεο αἰαμοὶ 

Ὁ ἐξα μεμοι κι αἼεθεμστοο “σοσὶμν καὶ βρῶσιν α΄“σασὰν- 

Καϑδῶρ φόλνοσαὶ αϑρεσάψ. δΑγοςτελίμον τ Ε- 

μμὸς ἐκ ρίοφιν [λα φυρης Ὁ ἵνα. ὑβγρίξγον ἄνδοοι 

πρύαψηςν αν εκ ἀὔος ἐὐησεῖ ο κιὰ καγελεκιτο 

σὶγι «“τοὶ 2 ὲ  καβθιζομε ἐστὶ ̓ ελνίσ ν᾽ ἐκα ςοι - 

ΚΚόσμω -φσμοῶν ἔλυσαν ἀπσυβνοῖο Αίθοιο «- 

43,5: δὲ «μα κλιμθέμτοες αυϑρί πῆ ουυ λα, “σηόνω - 

Κὰ “στῶ υϑδυμοος σψος ἐπὶ βἈεφαέροιστμ ἐσ τὴ Ε 

ν"γρέξος ᾿ϑίσος ϑανάπτω ἀτχίσρα, ἐοικὼς - 

“ὥνως τεμτσ εοἸω͵ετραόροι ἀρσερες Ὅσοι: 

“πάντες αἰ μορμηϑεέμτοες ὑπο “λκγησὶν ὑμιοίοϑλας, 

υ όσὰ ἐρόμεψοι ῥίμφα: “τρμοσονσί κελόυθομ - 

ὡς ἄρα στ-ς τον μιυνϑὼ “.«{ ρίσ:ο, κνμα 2 οητγιοϑε 

πορφύρεον - ἐς. τς. θυε “πολυφλοίσβοιο βάλαοσης ᾿ 

ἸΏ δε μάλ᾽ ασφαλεωςθεέεν ᾿ἐμπτεδον σολέκερ᾽ ἵρηξ 

Κίρκοςὸ μια. ρτησάευ ἐλαφρότιαος πεῖ εφνῶμ - 

ὡς ἡ δὲ ρίεφα. βέουστα. βα λα ατης γύρα. ἐταμυ, 

αψὸν δον φερούστα, ϑεοῖς ψαλιγκία. με εχομόττα, Ὁ 

ὃς -σρὶ μιὰ μαΐλα. “τολλεὶ. “παϑίαλτγεα. ὁ ον καΐῖα. ϑυμὸμ 

ἀγϑλρῶντε “πολέμους ̓ λεγήμα τε κυμαῖα. “πήρων -᾿ 

Νὴ τότεγα περέμας ὅδε λέλα σιμέμος σογέπτ πόγθᾷ 

ἀν τὶ α σὴρ τι Ῥέσι Χε φαανγῖ α΄“τος, Ὁςῖε μαλιοα. 

Ἔρ χάχας αΎγελωμ Φαίος ἣους ἡριίγεμέης ὁ 

“τῆμος ΔΝ μβστὼ -πτροσεπίλνα το πτούϊοπτόρος ϑανα 



Φοόρκιωωος δετΊς ἐεὶ Αι με ἃ λίοιο γέρομτοος 

ἐν Ὡδάμω ἴθα κας . ὄῖνο δεσσροβλήσος ἐν ὐ7ῶ. 

ἃ κ]αὶ α-“σορρὼ [ες Αι μέμος “σου ΤΩ κυσα . 

δ ταγερξεων σκευόωσὶ δυσαΐων μεία. κῦμα. 

᾿γκύτοϑεν ἐὙ7Τοοϑ εν διέ γεν ὩΔ εσιμοῖο μιέμονσι 

ὑπεςενσελμοι, ὅταν Ὅρμον "εότρον Ἱκωῤίφω «Ὁ 

εὐ ρ ἐσσὶ κ ρα τος Αιμέμος “τ ανύφυλλος ἔλαὶν 

ατοϑιζλαυτης ἀὐΐβομ ἐσηραῖομ ἡδβοειῶνες 

ὲ ρῶν υυμιφαίων «ἃ νηϊ 2 ες καλεομτιᾶι . 

ἐνῶ πρητηρέστε καὶ ἀμ Φιφορῆες ἐα σὴν 

λα ῖμοι ἥ ὠγθαζ ευάτα. “τθωβώοσουσι μελίοσαι . 

ὩΣ ἱστοὶ Αίθεοι πα ϑιδεκκεις ὠγμθα-τεμύμιῷοι 

. φαρε νφαγονσῖν αλίυσορφυρα. θανμια 2 οϑάρ. 

νῶλνδια τὰ γαΐομττα, ϑινωζὰ πο δι ϑύραι σὴν - 

αεὐλλλν “πρὸς βορῤρϑα κα͵αι βα. γσὶ ἀνϑρώπτσοισιν . 

«ἸὩ ν πρὸς νοτοον ̓ 4ο] θεώτδαι͵ ὀυδετι κάνω 

ΤΟΝ ἡ ἐστὲρ Χχούϊαι ̓ ἀλλαβθαναστωμ ὅδιοςε ἐσὶν . 

ἐνϑ' ὁ δγ ̓ἐσέλασαγναρὶν᾽ ἄλλοτες : και ἐτεἶα. 

Ἀπσφρωξε ἐτέκ ελσεν ὁσορντεσι Ἡμῖσν σασης 

αὐ χορ μη -“τοίων [ἀρευ 4γάσο χερσερετάων . 

δι λεκ μκὸς βαϊγζ7ες ἐνϑύγον ᾿νοφρόμαι Ε- 

“ρώπτον οΏνοσία. γλαφυρλςε ἔγχε μκὸς αφραν. 

ἐωΤῶ συώτε λίμω καὶ βηγεὶῖ σιγαλοεμτο : 

Καδο δα. «-ρ ἐσσὶ ΓἈμέβαὶ ἐδ σηαην δ εδὐμιημίγου Νὰ ϑζμω 

ἐκ. δὲ κΤάμα τά φραν ὃ α΄ δὶ Φαινκες ἀγαυοὶ 

ὥπσασαν οἰκαῶν᾽ Ἰόμτη Ἰϑια. μεγάβυμον αθιωὴν .. 

Κὰὼ τα. μι οι ἡ τ σιν θμιμελώμης αϑροα: ϑηκαν 

ἐγχστοος ὅζλον, μσου τὶς δολιτιαίωμ ανϑρώπστων 

“πρὶ μοῦαν στ᾿ ἐγρεοϑ'αὲ ἐπσελβὼν Ὡινλίσωσον 

᾿αὐοϊῶν αὐτ οἱ ομδνε “σαλὶψ κίον. ονΏ. ἐμοσ! Χχϑων 

ληθία- ἀ-πέλοαίων τὰς ἀμποθεω δῶ υσπὶ 

“πρῶτον ἐτπγήλησε. οἷος δ ἐξηρέσο βουλὼν Ἂ 

ὥτσαπδ: 5 ὀυκία ̓ἔωγε μετίαϑα ψαύτοισὶ ϑεοισὶ 

τὶμμής᾽ ἐσομτ ὅπεμε βροποοὶ π ι ὑχιουσι 

Φοίνκες- τοἰσέρτοι ἐμεῖς ̓ξφοι γενέθλης .) 

Κὰ γὰρ νῶ οζλυσῆα: φάμιῳ κακαὶ. “πολλεὶ “παρόξα 

οἰκοῦν ἐλώσεοϑαι. "νόσου δι ὅ-ποτιιππτηύρον 

“σταῖς Χχν- ἐπ υὰ "πρῶτον ὐττίσ: Χεο, γκαὲ κατίμόνσας . 

διὸν ὀυϑοντῳ πὶ θοκε ἐπὶ ππόμτομ ἀγομτος 



[Καύτϑεστιν Ἂν ἰϑαΐκι, ἸἼὥλοσαν δὲ ὁι ἃ σπί“α, “λώρα, 

χαλκοντε χρυσόμτε αἰλὶςεοϑτοα. ϑνῷα γτιὼ 

“τόλλι Ὅσαν ΩΝ ἐυδιεἐβοίνς ἐξεραυτοζανογευς .. 

νυ: απὐημὼμ ἤλϑελα χὼν ἀ-σὸ λνϊῶλος ἄιοαν 

ἽἼ:- ὀμαξασασαμιφβόμεενος προσέφη νεφελιγϑετια. φες . 

ὦ πσόσσοι μμοσίγοι δι ρνοϑιγὲς ὃ δῖον ̓ῴτες- 

ζτισο τμα ξουσι ὃ εοὶ .χαλεθὸν ϑέκερὶ ζι 

πρισβυταῖον καὶ ἀρίστου ἀαἰὐτριμοιθην ἰαλλᾷν 

ανϑιρώνῶς φυὃ “στἰασεβιὶη κοὼὶὼ κάρτα ἤἥκων 

δπτὶ τᾷ. σο ὩΣ ἐπὶ γχκαὰ ἐξοτσἰσω στ σῖς «{, 

Ἐρξον σσως͵ ἐθέλεις καυτοι φίλον «τλέῖο ϑυμῶ - 

Ὕ ὀρνοναμάρα: υάτα προσ φϑλαονε ἐψοσχϑωψ - 

ἀν ξα κεγων᾽ ἐρξαωμὶ κελαψεῷές ως “Ὑοράκς- 

ἀλλα σον μάθυμοὸμὀ-σίφομιι κΩ  λεήμω Ὁ 

υὼ ὡ Φιωήκων ἐθέλω το δικαλλεω, μκα,, 

ἐκ. “σομσσης αγιοῦσαψμεμ ἡ δοφδνεῖ πωτόμ τ 

βαῖσαι Ἵν ΜΏΔη σ᾽ Χὥγζαι. ἀπ ποληξωσὶ δὲεπσομισσῆς 

ἀνθρώπων «μεί[α. δὲὲσφιμ ὁρος “σολά ἀμφίκαλυζα, . 

ὙῈΡ ΟγΏΝ. α΄ὐαμειβομ. εἐμος «προσέφη μεφεληγβετια: Φῶς ̓ 

ὼ πτέσον ἘΝ κα ἐμῷ βυμῶ ὁλὸκ ἃ μαι ἀρίσα,, 

ὅτσυ ὁτέκεμ δ πσαγ7ες ἔλαυμομιέμην ποροσίῶ οὐ]αι 

λαιοὶ ἀπὸ ““ιἰΔόλιὸς θέμα λίθομ ἐγγυϑι [αἱμς 

' μηὶ θοὴ Ἶκ ἐλον, ἵνα. βαυμιαἰσωσὴμ αἰπυταμτος 

ἀγϑρωσσοι « μεεία. ὀ᾿εστφιψ ὁρος -τοόλά αμφικαλυζω- 

«ὐ]ὰρ ΚΙ “τογακουσε “τοσ 2 λαίων ἐμοσίχϑωμ, 

ΘΑ ιμμες σ χϑίην Οθὶ φαίῶϊ: ες γεγάασιν 

ἐυϑ' ἐμεῦ “ ἦϑὲ μεύλα. σ Χεῦν ου ἤλυβε πομτιοτσόρος ϑπῦς 

βίμφα. Ὁ τωχ ολε νη “Τῆς ὃδὲσ’ τινὰ ἡλϑ' ἐμοσίχϑωμ « 

Ὁσμῖν λα αν εβηκ εκ οὶ ἐρρίζωσεν ερθῳ 

χέρι καταπσρημάε ἐλάσας «ὅλ ε ϑόσῷι βεδίκά. 

δι δὲ “ρος αλληλονς ἔστ εα. πὴ ἐρθεψτα γόράνον 

Φανκες διολὶ Χηρέσμοι ὑκωσι Ἄν τοι ἀγξαρες .΄ 

ὥδεολετις φπτεσικεμ ἸΩὼν ες πλησίον δου - 

ὦ μιοι, τοῖς ὄλη μμα. θοϊὼν ἐπε ἐδνηισέν) ποτ 

οἷν Ων ξλαυμομμ ἐνῆν, καὶ μα δὰ “σρονφαλψίαποττα σα. - 

ὡς ἄρα, τὶς χἰςαδαοοιο οὐ ἐρεῖ στα ὡς το τυ κῖο . 

“ποϊσίμν" «λικίγόορςι Ὑοβισαῖο: καὶ μαεριζσιε 5 
ὼ -σόσσσοι «ἡ πάλαι, δαμεε «σαλαιφαῖα. ϑεσιῷα. 9" ἱκαψᾷ. 

“σαφοςε ἐμιον ὸς ̓ ἐφασίχκε “σέο ρα γα σαοϑοι 



Ν 

ἡζεῖν Ὅωεκα. “πομσυοἱ απ σήμομες ἐμὲ ἃ πα ων 

Φὴ “ποτε ἐΦαιίκων ἀγορῶν τϑίκαλλία νὰ υκα- 

ἐκ. πόομσσῖς ἀψνίονσαν ἐ "δοφῶν τόμ 

τ ενρ αν ἡρόῇ μπῶ ς “μιὰν ὁρος “-σολά ἀμφικαλνύηξαι 4 

ἃ ς πγορασ, ὁ Ὑέρων - Ἴαϑὲ ὡιη γνῶ -σαϊ7α τιλέται. 

ἀλλα γεϑ᾽ ὡς ἂψ ε[ὼ Ἄσσω “φθώμ εϑα τάγτες . 

“σομπγας λῶν ππτοσοοϑε βρόϊων ἃ τεκιμτὶς Ἵκιν τοι 

ἡμιετιβου “σροτὶ ἀσφὺνὺ- ““οσφζλαωμὶ δὲ “ταὔρους 

“ιόϑιεκα, κεκρίμενους ΡΝ ὁ σομου αὐ ἐλ ει Ὁ 

μλ κεν πσϑίξεικες ορος “υὐλό ἀμφικαλυη . 

ῷ εἾ Φαϑ' δῶν εϑὸ ἐσαψ «ἕτοοιμι σα υῖο δὲ τιώρονα- 

ὡς δὶ μιν Ὁ εὐχοοτπσοσ λα νι ανα κατὶ 

δῆμον φωβκὼν ἈΎΜΤοορες δὲ μέζλομετοες 

ἐσα ὥστοες ϑὶ βωμοῳ- ὉΩΝ ἐὙΡΕο Ὡαῖος οϑνοσενς 

φδὼν ἐψ [ ΗΝ “σαὐρώκ ουῶὰ ἐμῖν ἐγγὼ 

ΔΝ ὁ «“σεὼμ «ποδὶ [ρ ϑεὸς ἥερα- Χχόνεῳ 

“σαλλὰς ἀὐϑημαιν κούρη 2λιος οΦ ρα μὶν ἀστὸν ' 

α Ὑνώσομ τάξι ἕκαχα τε μι υθησοι Ὁ - 

μιῆμὰν “οἷν ἀλοχος γϑοῖκ ασποϊτεφιλοιτ-, 

““ρὶν πασαψν μιυησηρσὶν νπῦβα στκμ ἀπ ογοστα . 

“τ ὐωεκὰρ α Ἄλοηζλ α. φαιμέσκ το τα ήα ἀγα κτι 

βασσύτοιτε δυἴνψος ἕες Αιδεέμεςτε “σάγορμοι, 

“ὐπρατηλίβατοι κι Ῥιψϑρία. “στ λεθαίομτοα 

σπἰοςα ραγαΐξας καὶ Ῥ ̓4σῖϑε ́σσαῖγ λα. [αἷαν, 

Ὡ ὡμωξειμταρ, συφτα. ἑὐν ὦ “σευ λγέχο μηρὼ 

χῦσὶ καταπαρημέογολοφυρόμοεγος δὲ “προσηνῶλα.. . 

ὥ μοι εἴω τέων ὥστε βρόϊωγε ἐς[αἰὰν ἵκάγω. 

᾿βδιγυβρίσαί τε καὶ αγρίοι οὐδε λίκαοι 

Με ἐφιλοξειμοι κούσφὶν νόος ξοὶ θεονῶλὴς- 

τα δὰ χρῆμα α.“πσολλα. Φεέρω τα δειυκολὲκοὼ ὡ7ός 

“σλαάφομαι αἰϑ'οῷ λον μήνα “αρὰ Φαικκ. ἐοσ 

τοὺ εἐω δὲκεν ὄνον δα ψέων βα σϊλιωμ 

ἐξικόμην, Ὁσικεμεεφίλά καὶ σστεμισεγνέεοϑοαι . 

νῶν δ τα ρον βεοϑαι ἐσ ίοα μια, ̓ουῶλεμ. ἐμ Τοῦ 

Καλλῴζω͵ μίστως μοι ἑλὼρ δινοισὶ γύντται - 

ὧς σότοι. ονεώρα “τα α ψομμεοψες ὀνῶλ ε δήκαιοι 

ὄσαγφοικων ἁΎΜτορες θὲ μέδογτας, 

δὶ 4ς διηινψία αν ἀσήα γον ἡ ὑ-τέμ. ἐφαιμ’το 

αξαυ φεἰθά κιῳ δὲ, διῴελου ὀνδ' ἐτίλεοσαψ - 



Φιυςσφίας τίσοι τοϊκ τισῖος στο κοὼ ὅλους 

ἀγθρώσσους ἐφορα. καὶ τίνυπιω,͵ ὅς τι ς ἃ μαρτη . 

ἀλλάγε φὰ τα. Χριρεαταριβμμσω καὶ Ἰὥλωμα, 

αὐστήμοοι οἰ χωῤίαι κοίλης ἐπτσὶ νμὸς α γογτος . 

ὥ -ς ᾿φυώντίσοξιας “ϑῥικαλλέας ἡδὲὲλεβηστας 

κρίθα 4 καὶ ἐχρυσονν υφαγῖα α΄σποε κατα. καλο. 

τῶγαυὰ αρϑτι “σὐβάῴ. ὉΩ Ὡλοδυρίτο ““αίῶλα [αἢ σψ, 

εξ ΓΤ ̓ζων ΓΜ ΡΣ βιψα. “σολνφλοίσιβοιο βϑαιλαΐοσης, 

“πὐλλολοφνρόμ. ἐνὸς - σ’ χέδιόθεψ δὲ δὶ Ἀλϑεν αϑημη 

ἀνδρὶ δέμας ἀκα. γνέω ἐσϑώτορι μἴλων 

“σα γα-πύλω δϊοιτοε γα κίων -σαϊῶλες ἕὰ σἹν - 

Ζαιπῆνχον αμεφῶ μιοισῖν ε χονσάς ἔγία. λώσσην . 

“σοοσὶ υσσο λύττα ροισ ““ἰιλ᾽ε ΧΕ χέρίῶϊα κοὐ α-. 

τιυξέοδινσενς γηθησεν Ἰ2λὼν κιὶ ὠμαν-τίος 9. - 

καιμῖν Φωψίσιας ἐσεα πὴ βόεμτοα. ΤΡ οσμυῶλα.- 

[Ἢ φιλί σε “σρῶτα. κὶ χαΐνω “στ ὠνὶ χώρω 

Χχαῖρετ Ε κα μῆμοι κακῶ γοὼ αγ]7ο βολήίσωαις, 

αλλα. σάω αυὺ ταντα. ́ σαωξλ᾿ ἐμὲ «σοὶ [ἀρ εωγε 

᾽ν ΧΡΙΟΣ ὥςτε ϑεῶ͵ καισεν φῖλα. γοωυα,ϑ’ ἱκάψω 4 

καιμοοὶ “τοῦτα γόρδυσομ ἐτατυμον ΟΦρ 4 2 λὼ } 

στῖς γε, τὶς ὥημος τοῖμες ἀνέρες ἐγί. εγαίασῆῳ - 

'πγσον “τος γμσὼψ ἐνῶ ελος μεστοῖς κι τοὶ 

Κῶ δλι κεκλιίδεεμα ἐρῃβώλα κος ἡπσέροιο 3 

Μ ἀὐεν ὥστε τα ῥῤδο είτε θεὼ γλαυκώ-σϊς αβίων. 

νπσῖος φεὦ ξῴμκ " “ηλοόθεν φληλονθας - 

4 δητζλιτε [αἰὰν ἀρῴρεσι ονῶλ τὶ Αίην 

ὄντω γώγυμεος ἐστῖμ οὐ ἰσασι ̓ δέμαν κμωώλα. “πολλοὶ͵ 

ΩΣ ὅσοι ναουσὶ “σρὸς Νώ τ πελιόμτος, 

ἩΩ Ὅσσοι εὐ σοϑεσσοτὶ ; φόφον Ἡβοιντεα « 

Ἶντοὶ μέγρηχέα. γι αἱ ὀνχίτ ἠλαστος ἐχὶψ, 

σολὲ λίην Ἀν ΦΡΗ, αΤαρ ΟΥ̓, ̓ ἐνρέα.π πετυκ τῶ - 

δ μεὲν γάρ δι σιτοος αρὲεσιφαϊὸς, ἀϑολετεο Ῥ)γδ8 

Ὑἰγυέσσαι “φῶ ὄμβρος: χά σιϑαλυαπεὶ ἐρσε . 

αι Ύ βοσττος2Ν. ̓ αἰα ϑη καὶ βονδοτοος «ἰἐσὶ μὲ ὉἊΝ 

“σα γἹοίν - ΠΟ τ ἀρδμοὶξ ἐτσμίστα γοὶ “σαρέασὶμ- 
3ς} 

στῶτοι ξήριθα καςγε κιὰ ἐξ οΐ οἵαν ὀγορ.- γε οἹἱ 

τ' ὙῸΡ τηλοῦ Φασὶμα. χαλϑοςῚ ἐμ μεεμαι ἀκης - 
ᾧ) ς ἡκ αὐτο- γηϑησεν δὲ “σολυτιλαςζλιος οϑίνοσενα 

Χαιρὼν Ἡ γον -“αρωΐκώ ὡς ὅι ̓ ψνῈ 



"-αλλὰς ἀϑημαιν κούρη ιιὸς αὐ γόοιο μ 

καμεῖν ἐλ μωροα ἐσσεα ΠΩ͂ δοεμττα. “σροσπνῶχα - 

ΚΩῚ ΟΎ γαληϑεα. ψτε . “σαίλινῶνι ὅγε λαφέζο μῦθον, 

««{ ἐνὶ «τηβεασὶ νόομ “Ὡολυκ ῬΑ ἕα. νωμιῶψ, 

“σιωθαψόμοην ἰβαικπς καὶ ἐμ ἈρΗτΝ όψρᾳα 

“τηλοῦ υτῦε ρ -αόμττον -νὩ φληλονβα. κιὰ ἀυποὸς 

Χρήμια. σι σίω “τοι σίϑλεοΣ - λιπσώμο ἰσωσὶ τοσαῦτα. 

φάγω ἐς φίλον "ἴα. κατ κτα μὸμ Ἰῶλομιεμμος 

Ὀρσίλοχχου “-σόϑας κω ὁςὲμ κράτη ἀωράη 

ανέρα-ς αλφησα αμίκα, πίω χέεοσὶ προ εοσὶν, 

Ὁωεκάμε αϑέστι στ-ς δ δὼ ᾿ἀθελεσσα σης 

τως ἠρρεν στς “νεκεγὼ τσαθον ἀλγία βυμιῶ, 

αὐγελιρὼν τε τῆ ̓ολέμους αλεγάμαΐτε κυμαῖα. “υϑρὼν, 

Ὁωμεκζαρ ουχὼ Ὁ πα ὶ Χχαρίζομ, “8 θξαῖτν ὄνου 

2λήμεω ἐνὶ πήρμόνν ἀλλόνων ἢ Ἰρχον ἑπταῖρον . 

στρ ε[ὼ και το ίζα. βαΐλον χαλκηρειῖ Ὡλουρὶ 

αροθεν, ἐγγνς ὅζλοῖο λὸ χησαίμεγος σίω τοι ρω - 

νυῷ δέμαλα διμο φῶ Ν Ῥκ κα τεχουρ ἄγον, ὀνο τς ἡ ἡμίας 

αὐυϑρώπσωμ ἐρόασε Ἀθομ ϑὲξ θυμιὸμ ἀὐϑονρας - 

εὐ] ρ ΣΌΝ, τοῦγε κα τεκζαψον οξε χαλκω͵ 

αὐ κεγωμε ἐσσὶ ὑδα, κιωμ Φοίνικας μιηόρυς 

ελλισαύμιω καισφιὶν μιεμοφκεα. λνίῶλα, δῶκα. 

“τ-ονεμεκελόυσα, σι υλουμδὲκαῖτα «ῆσαι καὶ ἐφέοσοω, 

" 4-ἤλιδα. ὅταν Οθὲ κρα-τεουσὴν ἐσ 4οἱ - 

ἀλλήτοι σφεας κήθεν α-ώσατο τς ἀψγψέμιοϊο 

“πὁλλαεκαφομ μους ον2Ν Ἡβελον ἐξα σα τησοαι . 

Κῴθῳ δὲέσσλα χϑεύζες ἵκιἀγομεν ἐμθα διενυκ τος» 

σον ες λιρεῖμα προβέοσα μεν" ὀνὸ έτος ἡμομ 

ὥλορον μινῆσῖς αν μαλαν πὴ χατιουσῖυ ἐλεοϑοα . 

ἀλλαύπεως α΄“ σοβαύ]εςεκ {μεθα μκὸς ἀσα μτος - 

ἐνδϑεμεν γλνκνς χῦ γος στνλνϑ Ε- κεκεμῶ τα Ὁ 

δι δὲ χρμκαπεμοὰὶ [λαφυρῆς ἐκ μκος ἐλομτοες 

[Καίτϑισαν ὀγθαϊπϑο ἀμτος ἐσσὶ 7 αμαϑοισῖμε κώμην . 

διῶ. ἐς: στ ομίην ά3; γμοκομιέμην αγψαβάγτης 

ὼ Χορτ .αὐὰρ ἔω λιππόμηνακα. Χημεεμος ὙΤῸρ . 

εφαά-το μήδησε, Θεβεὺ [λαυκώσσις ἀϑίων, 

χάρὶ “τεμεῖν καπέρεξε .«Ὡλέμας ὍΝ Ἡμῖο γυωαικὶ, 

[καλατε μεγάλητε γιὰ αἰλαα Ύ ἘΡῸΝ . 

ναι μῖν Φωψήσασ' ἐστ εα. τῇ βοιμτοα. “προσηνῶλα . 



Κὐῥζλαλεος ΜΝ κὼ πσίκλοσος ὕςσε “σα ρελβοι 

ων ““σαντοσι Ὡιολοισὶ, κι 4 ϑεος ευτιασάε 

σ' χέτλιε, ποι εῖλο μιῆστ-α, Ὡλολωμ ἀπτουκ. ἀρ ἐμ. ἐλλες, 

σΏΔεμοσπΡ ἐὼν ταῖν ληξήμ ἀ“σαστάωψ, 

μιυϑωγεκλουσίων͵ δῖ τοι -αεόλόϑεμ Φίλοι φσὶμ - 

ἀλλα γε μηκετὶ στ.ὕσγ-α. λεγώμιεβα. φῶτες ἀμῷι 

Κιερδέετ “ῃ ΕΝ ἐοσὶ βροτῶν δ χαρίσος ὡ-πανωμ 

βουλὴ καὶ μινβοισιῖψ - ἐγωῶχνεῳ “σὰ σὶ θεοῖσι 

μντὶ τὲ κλέομαι καὶ κερῶν σὴν ονδὲ συξέγνως 

“-σαλλαίζδι α θηγαίην κούρηψ 2 λιὸς -τέτοι αἱ 

Η ““αὐῷν ἐοσὶ “σομοισὶ “σα ρίογα κοι ἄν ΜῚ Φνλάοσω Σ 

καὶ δέσε Φαικκ εονῖ Φίλον “σαγτεοσῖν εβκκα,, 

υἱοῦ ὧν τ διρὶ ἷ κόμων Ἵνα τοὶ σὰω μεμπτὴν ὕφίωα; 

ΧΡΜΡΙΠΩΝ κρύζω Ὁσαῖοι φακκες πὰ, ἐτρὴν 

ὥσασαν οἰκαὩὐ ομτη ἐμὴ βονλετε γόωστε . 

ζσωϑ' ὅοσαυτοι ἄισα- Ὡλόμοιςε ἐμὶ ποι το! σοῖ 

Κι ες ἀψασχέοϑιι συν ν ϑὲὲ τ τλούμεψαι καὶ ὼ ἀγαΐγκν, 

μινῶδ τω ἐκφαοϑαι, ματα γδιρῶν μῖστε Ὑγμυαιγκῶν 

παν ωψ Ὁωμεκιρ ἦλθες αλώμιψος . αλλ σϊωσσση 

“σάσ' χάμε ἀλίεα. “σολλὼ, βιας υτοδέγμι ἐψμος ̓ αγδρῶν . 

Ὕ ῳζλα τα μφβορεγος “προσέφη “σολυμκτιςοζλνοσευς - 

«ο[α:λέομσε ϑεώ. Ὑνῶμαι βροτῷ ἀμτά σα τι 1; 

καὶ μαΐλ᾽ ἐυϊσα μέμω -σὲ γὰρ Ἰὼ “σαμτὶ εἰσ οα ᾿ 

“τοὐτοζλεγων 43; οἴ: ὁ-τῖ μοι “σαρος ᾿μ ἷν ἤοϑια., 

είως εὑὶ “τιροΐν “σολεμίζφομεν ες α,Χακὼμ - 

αὐὰρ σά ““ριαΐμοιο “σολιῳ Ὡιεσέρσαι μεν αὐυίω͵ 

βῆμιεμῶνεν γμεασὶ « θεὸς δ᾽ ἐσικ ἐλ ασεν ἃ χώονς, 
ὅσεγ ἐσῴτα. ἾΩΝ ον κον ΡΗ Φος ου2ν ἐγόμσα. 

ὑνος ἐμιὴς ἐυίβασαν, τσως τίμοοι αλγος “λάλκοις. . 

ἀλλα Φρεσὶν! κοῖμ ε Χὼν 2. ὅλαϊγμ ἐγονὴ “Τρ 

ἡλώμημ! εἰωςμε ϑεοὶ κακόσοατος ἔλυσαμ- 

πρίνγότε Φαικκὼν ορπήκει ἐν “-αίομι Δἥμοω 

ϑαρσιώα ς τέπτέεον! κὰὼ ἐς προλὶν πα: γεςο αυσττν . 

νιωζλεσε “πρὸς “σαὸς γοιωα ϑομαι ον [ὰ α-ρ ἰὼ 

κυ 4ςἰβακηψ δϑάελον ἀλλα τ γδηην 

[αἴαν ἀνα πτρέφομιαι σέ δὲ κϑ τομέονσαν δἴω 

“τα ὑτὰα γοράνίμ ἐγαι Ἱψεμὶς Φρένας ἐσπτβοτἄσας . 

᾿{πεμοι ἀε ἔτσεῦψγε Φιλημ ἐς παρίϑ ἱκαψω - 

Ἴονᾶ. μας" πάτα. βεα. [λαυκιππις ἀθωκ . 



Τὸ 

ἀμῴτοι “τοιοῦ τ ον ἐμὲ σηθεογὶ μόημεα.. 

“-ὡσεκα ον μος λεοα -σρολίτ ἐν δνσημον ἐομσττα, 

Ὁεωεχι ἐπσμτης τεοσὶ καὶ ἀτχίμοος, καὶ ε χίφρωμ . 

ἀσσασίως Ἴ οἱρικἄνος ἀψὴρ αλαλήμεμος ἐλθὼν 

Ἵ(- εὐἱ “εγαροις ἰδές “παϊξλαςταλοχομτε. . 

σοι ὅσω Φῖλον εςεὶ Ζιαμμιεμα ουδὲ “συβέοϑαι, 

πρίνγε τὶσῆς λόχον “τ φρεσεοι ἐπι τοι ἀύστως 

Ἡσαα ἐμ! μεγαΐροισψ . οἰζνραὰ δὲ ὸι αὐ 

φβιρυϑονσῖ ὑνκῖεςτε καὶ Ἡμαῖα Ὡιακρυχίούση . 

αὐὰρε ἐγὼ τον 5 “πτοτανσίσιου αλλῳὶ ἔνμεὼ 

μ β υ οοῆσες ὁλισας το “παυτας ὕταίρους : 

ἀλλα τοι ουκ ἐϑέλησα. ππσοσ 42 ἀὐμὶ μια χεοϑας 

ππαβοκασίγγίστο, Ὅς τοι χόλοψ ευβετοο θυμῷ 

βλαμείσο; ὅτι δι “οῳ Φιλον ἐξα λάωσας - 

ἀλλ ἃ, Ὑετοι “ήξο Ἰθαΐκες εζῶλος ὄφρα. “σὐσοίϑης 

Φόρκιωος μὲ 2 αὶ αιμίῳ ἃ Ἄίοιο γέροντος . 

“πὸ ἐσσὶ κρατὸς λίμεεψος “ταγνφνλλος ἐλαῖν Ὁ 

αγχοβ ϑιῷι αὔ]ας ἀὐρορε “πστηρα τοομ δοφξαες 

ἕρομ ὑνμφαον δι ὑνίτῖΩα ες καλεομίοαι . 

“τοῦτο δὲτοοι απτέος ὄδρυ καἼηρεῷες, ἐγθα. συ“σολλὲς 

ἱερῶλεσικες νυμφησὶ “-ελποσας κα στόμκιβας- 

“τοντο δὲ ὑβριτοου ἐστὶν ρος καα μι εμομ υλη- 

ς «-οσοῦσα.θεα. σκεῶλασπέρα. . "δ ἐ7ὸ δὲ χϑὼν, 

ἠθεσεμταρ τα. “σολνυτλας 2 ἱος λον ἄς 

Χαῖρον πἴαιν» ϑούιστεῦ δὲ ζᾳολορον ἀρονραν δ 

δὲ ὑνμῷας κρλσαῖο χέρα εἰ αψνα σ΄ χὼρμ ο 

νμῷφαι μηια 2 ες κονρας Ὡς ἤεσωτ' ̓ [ωΎΕ- 

2 09. ὑμιμεφάμοημ νῶι ὅς, χωληὴς ἀγα ψῃσὶ 

χαὶ ρϑ᾽ απτὰρ και ὦ ρα. διζδώσομιε ὡς “τὸ “σαρος πὸ 

ἀυστίκα. 

ἀκ εὐ ἑὰς παν ρόφρωψνμε δος θνγάπηρ αγελῴη, 

ἀὐστόμτεςζἐν καιμοι Φίλοῳ Ὅομ αεξά Ν 

ον ἄωττε τπροσεῴσε θεὼ. γλαυκώσσις ἀϑέμν . 

θαρσά, μῖτοὶ ἐγ τευανας μΕειὰὼ φρεσὶ σησὶ μιελούζων, 

ἀλλε. χρίει τα. μι μινχω 5 αῤβον βεαπσεσίοιο 

θῴομ τ αὐστίκα. νὼ, Ἱψατῦ ταδεέτοι σόα. μίμεγη . 

ἀυστ-οἱ ἰδὲ Φρα φώμ ε8' Οοσσ ὼς ὀχαρίσα Ὑένησται 9 

ς Φ-τ-οὔσα. βεα. δ Ε ασέοςἠ βοφῶλ ες 

μιαιομιυν κα υθμιῶμα, μὲ «πέος - αὐὼρ ὈΩΆνογεὺς 

ὥοσου “σαντιῷὸ ρά Χρυσου καὶ α“τ'άρ ἐα- χαλκὸν Ὰ 



ἐμιοϊά τ φδ,εοτοἴντια, τὰ δι Φαιμκ ες ὥωκαν- 

κὼ τὰ μὰ ἀξ) κα “τέθηκε, λίθονῶν ἐπσέβηκε θυρησιὶ 

“σαλλας ἀθημαῖν κου ΡῊ Ὡιος αἰὙΪο Χοῖο - 

στ ϑὲ καθεζομέγω ἵβης σαρα. “συβμεμέλαιης, 

Φρα. ζεοϑίω μνιστῶροιν υτὖ Ῥφιαΐλοισιψο ὀλεθρου - 

“τοῖσι δὲμινβων πρχεϑεο. γλαυκώςσις ἀβίων- 

ἽΠΙ ἰἸογεν ἐςσλαι τα 2. ν πσολυμὰ χανγοζλινοσόν, 

Φραίφ ὅν ὅσστῶς μιμησγαρσὴμ ἀμοιῶλ ἐσ] χέρας ἐῷησης » 

δι ιν τοί βίεσες " εγαρον καῖα-κοιραμέονσιν, 

μινώμεμοι ἃ μετοϊθέην αλοχον καὶ εὐνγα ὩΣ ϑόμτοες - 

ἡΩΝ ἐσσὸμ οἱ{ μόσχον οὩᾺν ρολεεμν κι αΤοὶ θυμὸν 

“σαμτας μὲν Ὁ ἐλιά καὶ υ-σιχΟσσαι ἀψνορὶ ἐκάω 

ἀαγίελίαις “ροϊήσα, νόος διεσι ὅηα- μιενοιμα. . 

1 ἰμῶζατσαιμ ἐβόμεγος “ροσεφν «σολύυμῆι ις οΩνοσ ἀς ξ 

ὼ πόσοι, ἡ μαΐλα. δᾺ αι αὐεέμψομος ἀρφῶλαο 

Φϑάσεοϑαι κακὸν οἰ στοον ὠνὶ εγαροισῖν μέλλον, 

4 μαμοοὶ σι ἐκαιχα. θεὰ. καῖα. μοῖραν τες . 

ἀλλάγε μεστὴν ὑῷημον ὕσσως α΄“ττοτσομιαι ΣΌΝ ᾿ 

᾿ ἜΠῆν Φεμιὰ ἀυτῊ σ5 58} μέμος “σολυθαρσές ὠνάσα, 

ὅιον ὅπτέβοίης Ἀνομεν λίπα ρα. κρμῶδεμψα. . 

οὐ ῖ μοι ὼ ς μεμαὴα σα. Ἰρμμς γλαυκώσσι, 

[Καὶκ ἐῤϊακοσίοισίν ἐγὼν αἀγὸ δρεοσῖ μ-α. Χοίμεηρ 

σίω σοὶ συότψια. βεα., ὅτπεξοοι “τρόφραοσέτσα ρήγοις . 

Τ᾽ ὀνω λμηδερ" υφτα. ϑεα γλαυκώσσις ἀθημη ον 

καὰ Αίημ-τοι εἰς ωγε “σαρέοσομεαι ουζδέμοε Ἀησιία, 

διυσότεκῳ δε ταντα. σενώμεϑα. καιτειμοίω 

αἴ εα τ τεγκεφαλωτε ““αλαξελεεν ἀαπτετοον ονῶλα-ς 

ὌΝ ρῶν "υνοβρων διτοι βίοτοον κατ 2 λουσὶν - 

αλλὰ γισίά γψωσον τάξω “πα γἤεον! βροτοοῖσὶ : 

Κρ ω μὲν χροα. καλὸρμ ἐνὶ [να ποϊσὶ μεέλεοσι - 

ξανθὰ «Ὡξέκ κεφάγλης ἀφάανκς Ρὶ χκαςε, ἀμφὶ ἜΝΗ λαῖφος 

Ἄσω κεν πνγενσιμ ἸὩὼν ἀγθρωπσος εἐχοόμσ-α. - 

“--μυφώσωζλετοι οοΣ Ε- “τ“αἱρος -δικαλλεεομτΕ, 

ὡς ἐν αἀφκελιος σὰ σὶ μιυκαηρσὶ φαγάης, 

σηταλὸ χωκοὶ “σαιδὲ “τοῦ ἐ μιεγαιροισὶν ελῖτσες . 

ἀυτοος δὲ -«τρώτισα, σνβώντηρ ἄσα φὶκ οϑισε . 
ὅςτοι νῶψ ἐπσίουρος ὅμῶς ϑέτοι ἡπσῖα. ΟἹΩΆ. ει 

“σαϊῶλατε σὸν Φιλεά καὶε χεῷρογα. “σηνελοσσ αν, 

Ὡινής “τνγε σ΄ εοσὶ “ταρλμιεμον «λέ γνεμιομστιοι 



“σὰ ρκόρα κος πέτρα, ἐσ τε ΚΡΗΡΝ ἀρεϑούσηῃ 
᾿οϑουσαι βάλανον μεμοάκεα καὶ μέλαν νϑὼρ 

“τ 'νονο οι ταϑ' νέοι “-ριφεῖτε ἘκλυδΥ ΛοιΦ “Ὁ 

ὥγϑα. μψᾷ καὶ “σαμτα. ππαρήμ. ἐμὸς ἐξερέκοϑ'ας 

ὀφραν ἐγὼν Ἔλβω ασαρτην ἐς καλλϊγυωώπσινας, 

τ λέμα. Χομ κα-λεουσαῖεον Φίλον ὑὸν οὥλνοσόν 

ὃς “τοιες όάϊρν Χορον λα κ εῶλσάμομα. σὰρ μιψέλαον 

ὠ ΧΌζο - αὐ δυσοίμεμος μι] ὦ σὸν κλέος ἤτου ἄν 4κνς 

ΩΝ ασσαμάβομομος “προσέφη “σολυμι τοῖς οὗννον ἅ ἄς- 

τὐπ ΕΞ ρον δι εἐἦτπττεες ἐμὶ Φρισὶ “Ὁ αῃῇ αἰφόλυα. . 

Ἧ ψαλσου καὶ κήμος αλώμεμος αΛλγία. “σ᾽ ασ χη 

“σομτοον ΚΡΡΑΣΕ πη τ Ἔρν (ἱοττον 2λ δι δηοι ̓ ἐδουσί . 

Τ ὁμ2Ν ΜΕΝ ἈΡΗ͂Ν. σάτα θεω. γλαυκώσστε ἀθάυς - 

μὴ δωτοι κάρές γε λίνῳ ἐμβυμῖος ἔσγώ 

ἀυστημ ν “πὐμπσι νον ἵψα: κλέος ἐοϑλομς ἄροιτο . 

Κίσιλ θὼν ἀστοὶρ ᾳ τιν χά πόρον, δὶ ἐκηᾶος 

Ἡσοα ἐμ ἀπτρήδαο Ὡλόμοις- ἀροζος Ζ,. αασῆα. κῴτω 

᾿ μίρμν λο χοωσὶ γέοι σιω νηὶ μελαψη . 

εμεμοι κ τήναι “πρὶν τα τρίϑα. γαῖ αγν τ κ οϑαι 9 

δα. τά γονκ, οἴω “πρὶν και τίμα. γαῖα. καβεξῴ 

ς ἀγδιρὼν μιγβαστβρωμ . δίστοοι ( οστον κα“πποεδουσψν . 

ζὴ «ἀραμὶν φαμέμη ρα ιβϑὼ ἐσεμ αἰοσαυτα θημν - 

Καρ}- ξειῳ ὁϊ Χροα. καλὸν ἐἹ για μι πῆοϊσὶ μελεοσὶ 

ἕαγϑας 2 εκ κεφαλῆς ὁλεο- ετίχας. “ἀμφ: ἐ δὲ δὲρε ἃ 

“--αῃ ἐασὶ μελειοσὶ σαλαιον βάχκε γέρομτττος . 

Κυνῴωσι ϑεδι ὅσσε “σαρος δίκα λλεεομτιε.- 

ἀμφιδέμιν ρα κοςὄγο κακὸν βάλε ᾿μ»δὲ χίτῶνγα. 

βωία λέα. δυσσοωψτοα. κακῶ "-εμιορνγμέμα. κασσνὼ 

ἀμ φιδεμιὴν μία. Δέρμα. ταχῴις ὡσελαφοιο . 

Ἤλον δωκεζλεσι σκατῆρον καὶ αφκέεα. “ηρίω 

Ων: ὁ βωία λέαν ἐν 2 ὲ προσ δὲἐψ “ορτηρ" 

“τώγος βουλάσαγτοε “αϊετμα τον, ΘΝ σάτα 

ἐς λακεϑαιμομα. “αἷὰψ Ἔβκ μία. “σαϊζλοδιυσίοί - 

ὙΠΟΘΘΟῚΟ ΤῊΝ 2 ὉΜΉΡΟΥ ΡΑΥΨΔΙΑΟ.- 
εμίσιμιος οδινογέως υἱυξαι ἐμτΤῶ ἃ γὙρώ “αρδυμαο υ, 

καὶ “σοικίλη τὶς ὁμιλία . οϑλνοσέως “σαρουσία. -- ρὺ ς 

᾿ενδίαιον .κὰὼ λογοι Ὑἱμοῦτ' αι ἀνα “λαίτζογττος ἐρυστοον 

κὼ πραξής τινὰς ἐκ τίϑεμ μον . 
ΜΜΤ 



Ξ-----ΞΞ ἘΞΞΞξεβεττ---ττταες 

ΟΔΥΟΘΟΘῚΑΟ 5 ΟΜΜΉΡΟΥ ΡΑΨΦΔΙΑΟ.: 
2: ὡιλοῦύυσ μα. ξημισεμ Ἔνμαος αΎρω υῷορβος } 

ὑττρ εκ λίμεεμος -προσέ - 

ϑη γε ἐν χίαν ατώρπτον 

χῶρον ἀψνάπεμτα. ου αἀκρὶ 

ας « ἡ δι εϑημη 

“σἰφρα δὲ ὅσον νφορβϑον Ὁ δι 

ιοστοοιο μεάώλισα 

ΚΚιϑετο ὀνκίων ὅνς κτήσα, 

“τ οὩιοςοῦλνοσ ζς- 

τὸν αἰὰρὀγιπσροδόμοῷ 
δ Ἥμεεψον ὥυϑαί ὁ ων 

ὑΠᾺΝ φἰδιμκζο “υϑισκετζο ω ἐνὶ τίς . 

[Καλίτε μείαϊλντο τυϑίδλρομοος, Ἢ ΠῚ ΜΗ συβώτας. 

αὐος 4μια 9" νιον ἀσσοὶ Χομέγοιο ἄνακτος - 

νόστΦιν ὩᾺ εατγοΐμης χα οὰ λαιρταο γέ ρομγος 

ῥντιοϊοσὶμ λα εοσὶ « καὶ εθρί γκωσεμ ἃ. χέρϑω . 

αρώρονς Φέκστος ἐλατογε “ἴα μτοδὲς᾽ θα. καὶ ῳθα, 

“συκγοὺς καύϑαμιίας- "τὸ μέλαν δρνοςς απ φικεάοσας 

Ἐγπβοοϑομ Ὡιωωλῆς ̓ σνῷεους ϑυοκ σιϑλεκα: ποία 

“πλησίον δνμλὼν - "όυγας συσὶν ἐνῶ ἐκαΐτω 

“σεμπτοκκόρτα. σνες Χαμ διἀγαίδνες ερ, χατοωντο 

ϑιλφατοκα δες υτοϊδεα ρσιψες ἐκτὸς Ἰανον - 

“σολλομ "παυρότδοι . “τος [ρ μῖυνθεσικον ̓ εδίομστοες 

αυστοθεοι Ἀψγναῆρες, ΜΝ, προίαλλς συϑώστες 

“{ Φαντρρεῷεὼμ σϊαλων “πομὰ. ρἴκτον ἃ -τούμσττωμ - 

δι δὲ “«ρὶκκοστοίτοε καὶ ἐξηκονττα. “σελομτο - 

“σαρὸλε κιώες ϑαρεοσῖμ ἐοιγς Θσττες σκὲν ἴαυον - 

“τ οσαιρες μῴυς εϑρεζε οσυϑώστ-ης ὁρ χαμος ἀρ δρῶν - 

ἀωστοος 2 μφὶ “οὐδιεοσὶμ ἑοῖς ἀραΐρίσε “σεόλα. 

σταὕμ μων δέρρεα.: βόφου ἐν χροὲς ἸΔΊΩΝ ὁγήοι 

ὼ Χομταλλυϑὶς ἅνος μα γρο μειμοισι συν ξο ΣῚΡ 

δι “τρῆς «τον Ὁ Εἴ ἔταρτομ ασσοροέκκε “λιν δὲ 9. 

σιὼ Ὑεμεμ μιρησήρσιν ὑευρφια λοισὶν ἀγα γνν 

ΟΦρ ἱ ερ ἄσιαμστες κρᾳῶμ κορεσσιαῖο ϑυμὸν - 

ἐξα -σἱγης Ὡιοδυσπα. δον κιωώες υλακομεωροὶ 

δὶ ἀλλὰ ᾿ς ἐκ Ἀμγομτοεςεσεέδιραι μον αὶ ρ οϑνοσ εἰς 

“ ζΦεο κερδοσιων .σ ἈΚ ΑΤΩ͂ ρον δε δι ἐκσσεσε χάρος ᾿ 



ἐνθαΐκεν ὦ ταρα. ααθμὼ ἀκ έλιον τσαῖθεν ἀλγος-. 

ἅμα. συδώτας ὦ ὥκωα τσοσὶ κραλτεγοὶ οἱ ἐ μι τα ασὼν 

᾿ογνταγα. “προβυρον- σκυτος “εὖ ὅι ἐκυσεσε χάρος . 

“τοὺς μὲν ὄμοκλησας σόν κώμαις δὲν ἡν δὲς δίγγα . 

πανκυμαι Ἰλιθαίδιεονῖν͵ ὁδλὲ “σροσεψαε αμαικ τα. . 

ἕῳ Ὑέρομ ἡ ὀλίγονσε κυώες Φαϊεδηιλήσαγτο 

ἐξα “σἱμκς καὶ κιέμμ οι ἐλεγχήω κα“τέχονας- 

Κὰ δὲμοι γα: θεοὶ ὥοσαν αλγιαύτε «τόμος χαῖςτα. . 

αὐἹ Ἰθέον [ἀρ μα κῖος Ὁ2λνρόμ. ἐμος καὶ ὦ, χιόνων. 

Ἡμ." ἀλλοισὶψμ ϑέσναςσϊαλονυς τ ταλλω 

ἔϑμιψαι. "ὰρ κήνος: ελωλομιεμόςσον ζλωϑλης 

“λας «τὰλλοβρόον π ει ῥὼν δημόμτε “σολιντ- Ε., 

{του ἀι φώς καὶ ὅρα. Φαος μελίοιο - 

Λλέσσεο κλ᾽σίαγῶν, Ἴομεα γέρον ᾿ ὀοῷρα. Ἰξοικα γόος 

στον καὶ οἰμοὶο ̓ κορεογα μι. ἡ δὴ καῖω ϑυμου 

ἅτις ὅσω οθεμ ἐοσὶ κοὶ ὅτ οσα. κη ἐὰ μεέτιλμε- 

ῴῷ ς φυτῶν κλισίην κγκσαῖο 2 ῖος νῷορβὸς ᾿ 

“σεμῶν ̓ φσα!αγὼν ῥα ςρέντε Χόνε Ὅασῴς . 

ἐστόρεσιεψν ἐπεὶ ὥλέρμκα. ἰονθιῶλος αγρίον σιγὸς 

εὐον ὠνάνγαιον μεία καὶ ϑάσν. Χαὶ Ἰρεῶλοζλνοσευς, 

ὀττιεῖμ ὡς ὑπ εδ ἐκ ΤῸ τὸς τ' ̓Ἰῷα.τ' ̓ ἐκτομομας Ε: 

φάς “τοι διοῖν ξένε γκαἱ αθαΐψαῖοι βεοὶ ὄνοι, 

Ὅπ17| μαλῖσ εθελής Ὁστὶ με -σρόφρων ὑτσεδεξο 

εν οὐδ ασσαμάβομοεμος “προσέφης εὐμισιε συβώσοα - 

ξάνόμοι θέμε ἰς ἐσ ον ἀκα κίων σ΄ θεν εἌβοι 

ξένογς ατίμησαι: “ρος [ρζλιος ἐστὶν ἀπτταγῖες 

ξήγουτε ῇω Χοῖτο . ϑιοσιςῶνς ολίγητε φίληπ-Ε. 

Ὑίγνται κα ἁμιστρη . ἷς γὰρ υμώων κε ἐστὶν 

ἱ Δφδιόσοων Ὁ τισὶ ρα τουσὴῳ ἄνα κΤες 

δι νέοι . ἡ [ἂρ “τονγε ϑεοὶ καΐα. νόστον εὐἰκσαν - 

Ὅσκεν μὲν ὥνκέως ἐφίλά- γε αἱ γε τισὶ οσσαοσεν 

δ; 'αστε ὦ οἵκαὶ ἴαγα ξ᾽ ἐνϑυμεος δωκεν Ν 

οἰγκιόρ τε κλάρομτε “σολνμψήστημττε γωκίκα,, 

Ὅς δι πολλεὶ καμησῖ θεοςὩ ἐσσὶ Ἔργον αεξμ: ᾿ 

ὡς καὶ ἐμιοὲ ἔπτοῶν ἐργον αεξέγα ὦ ὥ “αμείμψω . 

στ-ῶ κέμε “τὐλλώγησεῳ ἀγαξ 4ὠ7ο9" ἐγήρα. - 

ἀλλύλεϑ', ὡς ὠφφλλξλίψκοξ α΄οὸ ἴδυδλον ολέοϑ'δι 

παρόχῳν- σφ -πολλῶψ ἀμδιρωμ ὑπὸ γούνατ: ̓ λυσεμ Ἂ 

Κὰὼ γὼ ρεκ ἡνος᾿ εβη ἃ [α μέρεψομος εἴμεκα, τᾶς 
ΜΜΙ 



Ἰλίου’ 4ς ̓ ἐντωλομ ἡψαϊβώεονῖ μα. Χουτο . 

τ ε φυτῶν ζωσηρὶ ϑοὼς σιωξεργε Χχύτώψα: 

(κοῚ ἱελῷ ἐοσυῷεους Οϑὲ εθμεα. ερ Χχαῖο Χοίρωψ, 

ὠνθι ἑλὼν ϑὃυ “ψάκε κι ἀμφοτέρους ἵερδυστε - 

ὄσσε .«μἰςυλλέμτεχκαὶ ἀμ φοθελοῖσίν ᾿υτέρεν- 

ογήισα.ς ὥλαρα. “σαγῖα Φερων “σαρεθηνίοῦν 

ϑε ρει αὐοϊς ὁβελοῖσίῳ ὁ 2ιἰαλφιτα. λώκαὶ ““ἀλως - 

γλαρα κιοσυβίω κι Ρεν μεελίνδέα. δ οἴψον 

υσηὶ 

αὐτὸς Ὡέαγτίουν ̓ ζ τ . ἐπσοσερώων «Ἀε προσηύδα, . 

᾿οϑε ἕν ὦ Ὁ ξῴνε “τ ῶτε Ὡ.ιμώεοσι “σαρεσὶ 

χοίρε᾽ . ατοῶρ σἸάλους Ἂν σνα-- ἘΡΟΡΗΝΣ ἐδνουσῖῃ ς 

ὕκοσιῖονα Φρογέογττοες εἐμὶ Φρ ἐστὶν ΩΣ ἐλεμσττω Ὁ 

ον μὲμ σ΄ χύτλια. ερῇ α. θεοὶ μάκαρες Φιλεουσμ, 

να. Ὡλ κν “τ ουσὶ κιαὰ αἰσήμεα. ̓φγαγθρώττων - 

Κὰ μὲν Ν νσιμεμέες καὶ ἀγάρσίοι, δι τεσσὶ γώκς Ν 

διυγοστερίης βῶσιν, καισφὶν Φὰ ευς Ἀπίδιω. δῶμ. 

“λησαίμομοι δέτεμκας ἐβαν οἴκου ὅδε ἑἔκίσος - 

ΚΚὰ μοὰ “τοῖς ο-σϊδνος κε ραυτερὸν δέος ἐν, Φρεσὶ αὐτῆ 4. 

δίδε ϑὲτι ἰστσὶ θεοῦ δ έτη ἐκιλνον ἀὐΐδοῳ . 

νον ἈνΎρου δλεϑρον, ὅπτουκ. ἐβέλουσὶ ιικαίως 

μιυάοϑαι- ουϑὲ ψέεοϑ'σι ἐπττὶ σφετερδιγὶ" ἐγκεηλοι 

«τ μαῖα. δια ρόδα τῆ ουσὴν ὑσσε ἐρβίον νῶν. σι φήϑιω ̓  

Ὁοσαι[ρμυκ τς τε καὶ ἡλεέρα ἔκ δος ἐσὶψ - 

ὀυττοϑ' ἐνῖερ ἀυουσίεραῖον ονῶλε ἂν οἴω, 

οἱ νον δὲ Φϑιγν ϑονσὶῳ Ὑτέρβίορ ἐξα φνομτες . 

" κ [αἱρὸ οἱ φωϊγίψ ἃ ππρέος στονὶ “ὙΟΟΣῊ 

ανϑαρὼμ ἡρώων δ-τλτσέροιο μελαγες, 

Ὑπτααεςῖ ἰθάκας, ἜΟΥ ξωμεφκοσὶ ὑάχεοχρ. 

ἐσ άφεμος “τοσοῦτον γὼ Ὡλέκετοι καΤαλεξω . 

“οαώδιεκεμ ἡσσήρω α,γέλαι τόσα. “σώεα. οτῶμ - 

“τ οοσε σνὼμ συθόσϊα. “τσ ωςσολία. “λα τε γῶν 

βοσ-κουσὶ ξάψοίστιε καὶ ἀυτοον ἀριατ δῇ ες ἀμὸν ὄνρες - 

ὥγϑα. οιεταυσόλια.  -ολατε αἰγῶν “ψῶνες ἄ. --αῃ α;, 

ἐσ’ ΧαστηΝ ̓θόσκογτεσι Ὥλάψερες ἐοϑλοὶ ρου τισι . 

“τῶν ἀπ σφιυ ὈΟΡΎΡΕ ἐσ ματι Οὐ αὐ. 

ζατριφέωμς αὐ γῶν ὅς τὶς φωγηστεαι ἄρίσος 5 

οὐεὶρε εΎω σύςτα σον ζφυδικκοραιτ ῥυρμ ούτε . 

[Κασφι συνὼν “τὸν ἀρίστου ἐὐκρίψα.ς ἀτσοσέμτσω . 

Ὁ) φα ' «ὁ, νεμολυκίως κρέα ̓ βοϑε “αὐμετοεοιμομ 



“πὶ 
- 

-.-.π- 

ἀιρσάλεως ἀκέων κακὰ δὲ μι ψηστηροὶ φΦυσ-ἄψῳ . 

φωτιὰ ρ ἔσῳ δάσυψησεκο Ἰρραῖρε ϑυμουν ἐδωδὴ Η 

[Κα ὁ οἱ “Ὡλκσαάμεμος δὃὺὼκε σικνῷος ὥσσδι ἐσμεν 

οἶμον ἐυἱτσλάομ - δαεδεξατο Χαῖρε δεθυμῶ- 

ΚΚἀμῖν Φωγήσας, “τσ εα. τΗ͂ ἐρόεψττα ππροσαύϑα. . 

ῷ φίλε-τὶς γαρσε τ ριαῖο κ΄τάτε οσὴψ ἑοισὴῳ . 

ὥϑιε μαλ ̓ ἀφμάος καὰὼῷ κα ρερος ὡς αγοράνις 

Φινς Ὡλ ον φϑάοϑαι αἴ αμέμψομος ἐψεκια τ μας. 

-σέμοι ακέσοθι ὙνώωΤοιοῦ τον ἐομόττα. , 

ϑεὺς [ἀρσου τόγε δ᾽ ὅδε καὶ ἀθαψαῖοι βεοὶ δήοι 

'φκεμψ α Ὑγῴλα μὶ ϑὼν ἐσσὶ ἐβόλλα: Ὡλαληθηρ . 

ΝΣ ὀγαζὰμ ἀθετ᾽ ἐσ άτα. συβώστηες ὁ χα μος αγδρὼν 

Ξ:, 

ὧ γέρου “ὅτις κήνονε ἀψηρ ἀλαλήμ μος ἐλθὼν 

αὙΎελλὼν “σήσειε ἴωα ἵκαΐστο καὶ Φίλον ον 

ἀλλόνμως κομῖδιης “(Ε Χρημίεμοι ἀγόρες αν ται. 

«ξάϑδιομτονδὲ ϑελουσὶν ἀληθέα μινϑησα οϑαι-. 

Ὃς δὲκ αλκτιδνωμἼθα κας ἐς 2 ἤμουν ἵκ ν ται 

ἐλϑὼν ἐς Δ εασοιμαν ἐμ ὼ ὈσππαΤηλία. βαΐζει»- 

ἣ ον 43; Ὡλεξα μιμη Φιλεῴ αὐ ἔκα σα, μόρα λλα. - 

Κα δι οδιυρολεέμη βλεφάρων ἄσσο δια κι ρυα Ἰτῆει 

ἧ θεμεϊς αὶ γυμπικὸς ἐπ σίω -σοσὶς δλοϑ'ολιηστται ᾿ 

τὴς ΒΕΤΡ κι οὰ οἱ γὙῆαιε ̓ σοεσσα ρα τ κΤαγμαο 

τις τοὶ χλαϊμα με χίσπτομα γε ἠεαζα. ϑιοίν 

Τὸν οι αν μέλλουσὶ᾽ κκὐμεςτος χέες “τοιωγοὶ 

ῥἶμον ἀτυοστεοφὶῳ ἐρϑάίν͵ ἍΤ υ χὰ “αὲ ἀρ δ» ανόν . 

Ἤτον γῖν “σόν Φατομ χθύες - δοέα. Ὡ᾽ ον 

Κῴται: ἐσλπέρον “αμαβω φλυμ μιέμα “σολλκ 

ς«δαυϑὰ νϑα-υδλωλεφίλοισι δὲ ΑΩΔ εσστίοσὼ 

"πα σιν. ἐμοὶ δὲ μαλίσα ἐστε. Χχαῖα, ὃν ὰρ :-" δὲ γΟΥ 

᾿μπσῖον ὥδιεα ΒΈΤΜ ΡΟΣ κὶ Χήσομιαι ὅτου ὁσετν εἌϑω - 

Ὄν2Σ ἐξόν “σαῖρὸς καὶ Ἀοπιρεβοῖα ἄν στὶς Ἵκωμ “ὰ 

Οῖγχονῳ .Ὅθι “σρῶτον γεμόμιηψμ πολ χὲ: ̓πρεῷομ ἀζ7ο} 

ουδιεψνΤῶν ἀπ Ποοσογοϑύυρομα ἀχνυμιγος 

ὄῷϑα λμοισιμὶ δέοϑαι ἕὼν ἐῳ “σαἹριοὶ γοῖν 

δα μον νογῆος πσόβος αἰμνστοι οὐ Χορ ἔμοιο 

“τὸν μὲν ἔγὼν ὦ ξάρε κιὰ ὃν πα ρέομτομομα Φὲἐμ 

αἰδιίόμιάλε “δι [κα ραξ φίλ καὶ μαδ οϑυμῶ"- 

ὃν οὐρεῖν θῴου καλέω καὼ ψόσφὶν ἐομτ-α - 

Τ ὃν δον τὰν “ροσέψιε πολύτλας δος οὔυον ἐς. 

ΜΜΗ 



ὧ φίλ᾽ .ἔπσφῶλὴ “σάμ-σαψν ἀγψαιψεδι ου θοτῚ Φποϑα. 

Κᾷνου Δ ἄσεοϑαι θύμος λέστοι ἐμὲν ἀ-σσος . 

ἀλλεγὼ ἘΦ ἀώσττως μιυβήσομαι δνα. σὰω ὅρκω 

ως νῴται ὄὀδνσευς͵ δ να Ὑγέλῖον ϑεμοι εσω 

αὐτί κεσήκ κἀμος ἰὼν “τὰ ἃς δ γμοάευν τὸς 
-σρὶν δεκεκαὶ ὡ μαΐλα ὃ κε Ἀρμμείγος, ὅτι ε Χοϊμίω ὁ . 

ξ εχϑρος («' ΨΡΆΙ κήνοςὁ ὁμῶς ἌΆΘΗ͂ΡΝ “σνλισὶ 

Ὑἱτρται ὃς πεῖν ἄκων ἀ“τ-αἸηλία. ράφά. 

ἴσω ΤῊΝ θὲς πρῶτα. ϑεῶν ξωϊετέβαπεζα, 

ξεῖν το ϑινοσήος ἀμνμογος μῳ α«φικαγω . 

ἢ με ευτοΐΤα δε πα ]α 7ελέαιαι ὡς αὐγορόζω " 

“τον ον λνυκαβαῦῖος Ὰ ἄσξιαι ἐμβαιοδινονς͵ 

“πον μὲν Φϑίψομττος μιηψος7ον2Ν ἱσγα.μέμοιο, 

οἰκα ϑδιεψοσχησαις καὶ τ σόσαι ὕσικεν εκ μον 

ἐνϑα. 2έὰ τῆμα θά λοχομ καὶ Φαιδημοου ὑον . 

ὀγῶλατατα μι {βολιεγος “σϑοσέφης ᾿νξεακεσνυβῶπτοα, 

ὦ γέρον - ιὔτὰρ ἐγὼν δξ,«εἰ[ελϊον όδιε-τοσω 

ὅποδυσενςς (τ οἴκον ἐλ σαι. χλα ἐκηλος 

τινε: κῦμα. “παρὲξ μεμγώμεβα, μινδλεμ ἑϊουτων 

μὰμψασκ κΙὰρ ϑνμανς εὖ  αὐθεοσῖψε ἐμεοὶσὶψ 

α. ἈΌΩΡΙΘΩ .ὅτυόδτεσοῖς μγήση κεδμοῖοὰ να-κῆος . 

αλλ᾽ “τοὶ δ ΒΕ μὰν ἑαἴσομεν αὐταὶ ρ οϑνοσάς 

ελβθοι - Ὁτπσωσμῖν ̓ εγωγεθέλω καὶ “σημελόττεια. 

λαίρτης ϑ'δτέρων καὶ τοηλεμα. χός ϑεοάδὴης ᾿ 

υῶ ὧν “ππαϑόοςα αὐ ρον οὐ υρομοι γτέκοδνονζς 

᾿ τυλεμάχον- “τον ἔτ ἐρή τὸν θεοὶ “ερψεὶ ἴσου 

Κάμε ἐῶν ̓ξοσεοϑισι ε ἐν νὸν ῥασνα ὑπὶ ; Χερῴω 

“πα σορὸς ἕο! ο Φίλοιο ῷρενας καὶ ζὸν ος ἀγατοον 

στον ϑὲτις αϑαγαΐτοωψ Θλα:{ε Φρέψνα «ἰψϑον ἐσ ἃ . 

'νέστεῖς αγϑρώτστων ὉΩΣ ἐβκ ματα. “σα προς κουὶμ 

ἐς-οὐλον πα θέην - τὸν δὲ οφαμνηρές αἰαυοὶ 

οἰκαὩέεγττα. λο χῶσιῳ, στως αὐτὸ Φυλου οἌμτοαι 

ψώψυμιον εξὶ ἰθαΐκιες «ρκήσίον ἀψτηβεοιο 

ἀλλ᾽ ἡστοοὶ κῆμον μὲν ἰαίσομν κι αΛλώρ 

ἧκε ἐΦντν- καϊκεν δι νσέρο, ΧΗ χέρα. κρορίωψ, 

ΑΟΨΚΗΡ ΤΊ ΚΠ αὶ γεραιὲ ἘΞ ΕΚῸΣ  ΜΚΥΝΝ ΑΝ, εὐίαττες . 

[Καὶμ οποῦ τὸ τατγὸρ δυσον ἔτοτυμοον ὀφράϑ" 42λὸ.- 

στὶς ποθι Ἂς ἀγϑιρῶν. “όθιστοοι πολὶς δὲ “τοκκες. 

ὅτοίνς Δ ἐσσὶ μκὸς ἃ φίκεο «πῶς δὲσεψα ὕστοσα 



᾿γατου ̓ ἀς ἰβαΐκινν “τῖψνες ἐμ μεέψαι ὄδ χέζοωυτο»- 

ου μὲν γαίρτσε “σεφομς ΣΒΜΡΗΣ, ὠγϑαίδὶκ ίοϑαι ἐ 

ΡΝ ἰὠτσαιδόμ ἐψος προσέφη “πολνμιντῆς οδυοσ δ ς 

τοιγὰρ ἐγώτοιτα ὑτα. μαΐλ᾽ “πρεκέως αγοράσω- . 

Ἀΐκ μὲν γι γῶν ἐπὶ Χρόμον ἡμῖν ἐδ ων, 

ποδεμεβν Ὑλυκβον κλισίκς ὠγψτοοϑε ἐονσὶ 

Ὡλοὐγνοϑιοιτα κἔοντ- τὶ ὩΔεσὶ ργον' ἐππσοιεμ - 
δ ϊὩλίωσκ εν σάτα καὶ 4: εψῖσωστον ἀΐπσα τα. 

στὶ ᾿ δα σρηξοι μι λεγὼμ ἐμις. δ κίϑλεα, βθυμοον «ς 

Ὁοσαάτγεζλα ἕν σαντα θεὼν ἰό τα τὶ μόγησα- 

ὠκ μὰν κρητταίων γένος ̓ νχομαι ὀωρήσαν; 

φγέρες αφμῴοϊοπταῖς -“σολλοὶ 2. ε καὶ ὅΐηοι Η 
ἡξες ἐμ μεῆγευρονα λα αφεν᾽ κὨζεγέψομττο 

Ὑυασίοι εξ αλόχον «ἐμιε 2  ὡγαἈΤέκε μετ ρ 

“σαλλακὶς-ὅνα με ἶσον θα. Ὑαίεεοσιν “τήμεα, 

[Κα τὸρ' υλα κίδοις, τον ἐγὼ γέγος ̓ν Χομοας μα. ̓- ' 

Ὁς τότεγϊκ ρίνττεον ϑεος ὡς “τίετοζδλήμω 

Ἄλιβωτε λον τωτε “καἰ κα σὶ ̓κυϑα λίᾳ οἱσὶν ὰ | 

ΕΧᾺ ̓στο Τὸν κῆρες βὰν ϑαμα Τοιο Φερονσ τι - 

"ἀε ἴδια οὩλόμιονο τοὶ Ὡ.ὲ Φωίὼ ἐζλαΐσα μιτοὸ 

“σαϊῶλες ὑπέρθυμοι καὶ ἐυϊκληρους ἐβαΐλομτοο : 

αὐΤὸρ ἐμοὶ μάλα “τανρα. δόσαν καὶ οὐκί ἐμάήμαψν β 

πία. γόμην ὡέ[ωὠαΐκα “σολνκληρὼν αυϑρώπτων, ᾿ 

εἰμεκίεμιας «ρίας ἐσίονκ. αποφώλίος ἡ πᾳ 

ὃν 2 ε Φνυγοτῇῆϊ ὄλεμος νὼ 2: ἩΘῊ “πάντα. λελοισσεμ 

ἀλλεμσσης καλάμην Ὑυἱσόϊομαι ἀσόροωγτα. 

γἱϑῶσ κι ἦν - ἤγαρμε ϑυκι εχ ᾷ λίθα σολλη- 

Ἡμευ ΟΝ θάρσος οὐδὲ ἄρας τ "ἔδοσαν καὶ θήν Ἔ 

Κὰ βηξημορί βίην, ὅτπσοτε κρίγοιμι λο  χον δὴ Ε 

γῦρο εἰ αρίανας κακχκοα. Σ δυσιμ ἐμέεοσ! Πεαστε δον - 

ὀυπσο τεροοι βάγατον “προτηδον(ῦτοι ϑυμίοςς αὙΑμωρ- 

ὅντα. σόλω “αρώπεῖσος “σαλμμος. ΕΎὝ ΧΕ ᾿λεσκομ εἶ 

αγϑιρῶν Ὥλυσμ ψέων ἷς πρεη ον β΄ ξ4ε “σόδιοσῖ - 

τοῖος ̓ ω ἐ “πολέμο, Ἔργον ϑέμοις ον Φίλον᾽ ἐσ χεμ 

ὃν Ὡζοικ οφελία Ὑπετρφά αγλαατίκγα. . 

ἀλλα μοι αιάψπες ἐπσηρίσιεοι Φῖλαι ἄσὰψ - 

Κὰ “πόλεμοι καὶ ἀκομτοες ἐνξεσοι, καὶ οἱσχοὶ 

λνγρα. “τα τἀοισίμγε καϊα ριγηλε. -οὐλομττα . 

ὐἹὼρεμοὶ τα φίλ᾽ ἐσκ εἰταύπον θεὸς ἐμ φρεσὶ θβκ εν « 
ΜΜΊΗΣΙ 



δθος [ς αρτόμοισιῃ ἀμ σαὶ τερσεῖ αἰ εργοῖς ̓ 

-σρὶν γεν (ὰρ τροῖκς συ βημ γο ὑας - χιὼν . 

᾿φναΐκις ἀγδρασῖὶν ἤρξα. γε αὰ ὠκ νόροισὶ ψέεοσ μ “ ᾿ 

ἀνδραςε ἐς α«λλοζλα σους καιμο; μαΐλα. τιν γχαμε σαν 

“τῶν ἐξααρδυμου μιμοφκεα, πολλαί οπτ ἴοσω τιον 

λαΐγ Χχαμον- ἄν [α διέοίκος οΦέλλΕο καίδα. ἐσῴτα, 

“λφυός τῶ ϑδοιόςσσε μος κρτοεοσὶ “«-ἴνῇ μιμῃ"- 

ἀλλόσεζαν τ νὸν πνΎ δὴν ὅδὸν άωρν οσσα- ζά.« 

ἐφράσαϑ' Ἡ “σολλῶμ αρϑιρῶν Νξο Ὑοινα τ᾽ ἐλυσ’ Ε.- 

Ὡλήτοτε "ἰ Ἡγωγον καὶ αἰα-κλνυτὸμ ἰδορεεμπα. 

υβεοσ ἡζήσ'α οϑ'αι ἐς ΙἌϊον - ὀνδλέσεὶ κῆχος 

ὟΝ ἀγήμα οϑαι. χαλεση Ως χεζλήμον φημῖς- 

γα οὶ να ες τῆολεμίζομιν ες αχοιῶν 

“γτ-ὼ ς διηκαύστω διε “όλιν “σρία μον “σέρσα ες εβημεεμ 

οἰκα ϑδεσιω ὑμεοσῖ, θεοστ δ᾽ ἐκ εὐνα σὰν Ὁ γκν᾿ πρνοὺ . 

αΤὰρε ἐμοὶ δι φλώκακιω μιῶδλόξο μητίετα. θά ς . 

μιλνα. Ὑαιρ ο᾽οΨ μήνα τί ἀρπομψοςτεκ ἐεασὶ 

ΕΚουριοκταλο χὼ καὶ κατημα σὶν ο7ὼ ρευφτα. 

αἰὙντῆ ον Ὡ λέμε βυ μος ἀγώγει μεωΤίλλεοϑοι, 

νβας εν ῴλα γῖα. σὰ ἀματϊβέοις “τι ροϊσὶμ - 

ἐγγία για ις φῴλα θοῶς 2. ἐσα γάραῖο: λαὺς»- 
ἐξεμαραθὶ᾽ συφτα ἐμοὶ ἐρίηρες ὑταῖροι. . 

Ὡιαίνωστ- αὐ͵ὼὰρε ἐγὼ ἱερηῖα. “σολλα. “σαρῇ χομ. 

ϑεοισεῖντε ῥέξην ὐοϊσίτε ὥλαῖτα “σἰμεοϑοαι - 

ἐρϑομα στη τρί λερος τρϑν ἀσυὸ κριτὴς όψράις 

ἐσλέομοεν βορέν ἀψγέμιω ἀπκραίι καλῶ 

ῥηϊδίως: ὡς '4τε καταίρροον. «ονῶλε τΡῚς διωμοοι 

ὑμῶν “πσημάγθη.- ἀλλασηεεϑέες καὶ ἀγουσοι 

μεθα -“«ὡς Ὡιἰαγεμὸς το κυβεργητοαιτ' θυμὸν . 

“σεμπῇαϊοι αἰυτῆον εν ἐδμω ἱκιόμιεοϑα. 

πτῆσα. ζω ΑΝ Τα ν πῆ ὼὡ πογαμῶ γίας ἀμφιελίσας . 

ἐγ ἡσττοὶ ἁδὺ ἐγὼ κκελόμω ἐρίπρα Ξ ἕπαίρονς 

οῦ σὰ Ρ̓ ὑϑεοσὶ μι έμήμ καὶ ἐοτρ ἐρν οϑαι - 

Ὁπῆηραις λέκαα σκουϊιας ὥσρωωα μέεοϑ' δὰ ΄ 

δὶ νυ ρφ φξα τες! ἐσασόμιμοι μέμε! σῷῶ 

ἄνα “-αλ ἐὸ ξυμ, χα. ἀνῶαρὼμ τϑικο λλέας ἀἰρον ρους 

“όρϑεον- «ἐκ δε [᾿ νγαήνκαις αἰτυ καὶ νήτοο τέκνα, 

ον ες τ αστήνον - «ταί ΧΙ Ὡιες“αὐλὶν Ἱκεέταντα. . 

διζνεθρας αἱ αἴορμτοες δύ μιλη φοιμομ ἐγμηφὶ 

ϑανν τι 



ΚΆθον «“λλτοο δεσαν “σεξλίου “τ εζώμτε χιαὲ “σσὼν 

χαλκοῦ τέσϑοτσης «εὑ δὲ ζεἰς τξευϊκε ραυμος 

ᾧν αν ἐμοῖς ὑταροισῖ κακίὼ βάλ. ΟΝ τις ἔτλη 

μήνα: ἐγα μετ 10 Ψ - πὐδι γὰρ κακαὶ “πα οθεν ἔστη - 

ἐνϑ'᾽ ἡμιέωμ “σολλονςλλν ἀ“σεκῖα μον ὀξεῖ θόλο . 

“τονεῶλα α- ον φωους σφίσιῳ ἐργα ζεοϑαι ἢ ἀναΎκε - 

αὐἹὰ ρ ἐμιοἱ Φ εὺς ἀυττὸς ἐμὶ Φρεσιμ ὥϑεμόμμεα. 

“πτοϊκσως οφελομ θα ψέῴμ καὶ ““σότρμομ ἐπσϊασον 

ἐωῦῖον ἐ Ὑντῆ ω (γι [. ρ υυμε “σἰμυσσσεδεκῖο . 

ἀυτίκαπσο κρατὸς κυμέημ εὐτνκῖου εθηκα,, 

καὶ σεΐίκος ὡ μιοιῖν - Ὡλορυῶν ἐκβαλον ἐκίοσε χάρος - 

ἐϊ ὧρ εἔἴω βασίϊλπος ἐναμστοῖον λνυβομ σσων- 

Κα κνσχς γουα 9ὲ ἱλὼμ. ὑοῦ βδς σαο καὶ ελέησεμ ὃ 

ἐς ᾧ ΦΊΦρον δὲμ σας γα οἰκα-δὸὲ Ὡιακρυχεοῦα. - 

Ἐμεέψμοι μαΐίλα. -σολλοὶ ἐπστἴασομ "ελὶμσὶν 

ἢ ἐλξεμο; κτεῖμαι “δὰ γὰρ κε χολώα “το λίω .- 

ἀλλα-σὸ κφ μος ἐρνκε - τος συ ο μέμψιν 

ξ4υίον ὅστε μαλίῖςα. μεμι εοσατοι κακαὶ Ἐρ [«-- 

ἐυθα δ ἐταίξξες μιέμον αὐόϑι. πὐτόγο λαρά, 

τρια ϑεβαλνει ἰους ἄγρας, ΝΣ δόσαν [ᾳ ἀρ αὐσαύἧες 

ἀλλότεϑας Ἢ ρα υχὸ ἐυτυλομεεμον ὥμος ἈᾺϑ ε-; 

λα στοτε ΦοΙνΙΣ μἌΆθεμς ἄγη α΄“ σατηλια. 42 ὡς 

ἀνέμῳ ὃς δῊ “σόλλα. καί ἀγβρώτοισιμ εὡργ, 

Ὁεμα γε πταρον βωνὶ ἩσῚΨ ἀρ φὴ οφρίκόμ. εοῦ α- 

Φοινίκην, Ὁ “θ᾽ τονγε λομοοὶ »κ οἱ "οὐδε μῶν τ φτο . 

ἐγϑα. “σαραΐο μέγα ἐθὺν φόρου ̓ ς ἐψταυσττὸν Ὁ 

ἀλλότε δὴ γε νψεξῖ εκᾶι εἈμέραι ἐξελόνγπτο, 

ἰπχα περι τελλομ ἐνον ἕπεο κὰ ἐθηθιυθου ὧραι 

ἐς λιβυκυ ει ἐσσι νηὸς ἐεοσ α7ὸ πστομήτοοσσ ὁ ροιο, 

“δια βονλάσας μα δι σίω Φόρ“τοον ἀγοιρῖ- 

49, ϑδέμως τ ραῖσάε καὶ ἀασέον εὦγου ἀρουττο . 

“τοῦ τόμῳ ἐππὶ ἐνὸς οἷόμ. κπκλροὺ αγαΐγ ΩΝ 

ΩΝ. εβεεν βορεν ἀψεῤξῶ τρλβο καλῶ 

γι. ἔοσον νττὲρ κρήσπης- - Φ εὶς ὃ ἐσφιψν αανεθκην ρου» 

ἀλλότεννν »ερίντηψαλὰ λῴσομῳ, ουδιετος αλλη 

Φαιψίσο [ς σιάων ελλόυραψγὸς ̓ 2ΔῈ βαλασσα, 

Ξὰν “τοτεκνα μέν ψεφελνν' ἐπησε κρογίων 

ψὑμὸς υσὲρ [λαῷν ρίς- Ἠχλυσε δὲ “σομτος υπταιΤης - 

Φάνςξιαμ νοις βρόντησεκοὶ ἐμιβαλενπὶ κεραυνὸν » 



“ΩΝ ελελίχθη σα σα τὸς “σλιγᾷσα. κβιαυμῶ- 

ὠνῶλ ἐθεον αλῆτο- “σἰσονῶδ εκ ὑὸς ἀπσα ὕγ7ες - 

δι δὲ κορώμηστν Ἵκελοι -ϑὲγῖα. κέλαιμαν 

Κυ μασι ἐξε Φορεο ῦϊ ο- ϑεός 2, α“οούψυ“το νόστομ « 

ὠπ [ὰρ ἐμοὶ φ εὺς αὐτὸς ε χομητοὶπτΡ ἄλγια. θυμὼ 

ἱστὸν ἀμισιμ αι (όσον, νηὸς κιναψοπσρώροιο 

ἐν ̓χφρεονῖν εθηκεν ὕτσως τὶ σῆμα. φυγοιμῖ κ 

σοῦ ρα. ̓ϑιυλε χϑές φἕομωως ὁλοοῖςς ἀψεμιοισν, 

ἐννημαςρ φβόμην - 2ιέκά στα δεμεγνυκῖΣ μιελαίμη 

γον θεαττρώϊων “σ“ἐλασεμεία. κνμα. κυλιμῶλον 

ὀγθανμεε βεαχγρώϊων βασιλεὺς ἐκομίσατο Φαθλωυ 

ἱκρῶς ἀταρίατην “στον [ὰρ Φιλος νὸς ἐπελθὼν 

αἰβρω κὠακαματπω Ὡλεϑμμμ γον ἡ "ὙΎεμ ἐς οἴ γεον 

Χά ρος ἀψασσταις ὅΦρ ἹκΕξοζιώματα: “προς . 

μφὶ ὄέμε χλαιμανγΊε χιστοῦναῖϊε εἰμ. «Τα. ἵξασεμ « 

ἐν" οῶλυσικος ἐὠ -συϑόμεω - κάνος - ἀρεφασκεν 

ξήγισαι ἡ δὲ Φιλησται ἰόντες “δία [αἰῶν- 

Καάμοι κτήματ εο ξεν ὅσα. ξιωα γέρο τοξινοσεὺς 

Χχαλκόντε Χρυσουῖε “σολυκμηπομτε σἸΩληρον . 

καὶ υύκεμες δεκαύτην [ἐμεὰυ ἐτβονγία βόσγοοι «᾿ 

στοοσα δι ἐμ μεγάροις: κήμηλία κᾧτοῦ νά κῖος : 

“τορῶχες Ὡὡιωδώγων ῷαττο βημίμα,, οφρᾶ: ϑεοῖο 

ἐκ. ὃ ὄρνος ὑδΙκ ὁ μοιο δὸς βουλὼ ἔσακούση, 

ὕτσως νοστηση Ἰθαίκης ἐς -σίομα. δηεον, ᾿ 

ἤδη ὁ ἀσὐεὼν «ἰδ ὰ μιῷα δον μὲ κρυφηδνον - 

ὼ μιοσε δε “ρος ᾿ἐμιαυτὸμ ἀποαττίψ διοῦ ἐνὶ οἴκω 

υλα κατήρνοθϑο καὶ ἐἡπσαρτέα ς᾽ ε2ς μετ ρονς δ 

δὶ δαμῖμ “σέμ ουσὶ φιλίω ἐς “σα Ὁ ἰὸα. [ "ῃ σι. 

ἀλλεμιὲ -ρρὶν α΄“ὐσέπεμ 7 ε . Ὃν Χῆσε αρ ἐρ Χομιμα ὑπῦς 

αγδιρῶμ βεαπιρώϊώψ ἐς διουλίχῖου τολυτσυρον : 

ἐνϑ δὄγεξἠγώγά ““σέμξα, βα σίλαις ἀκάσω 

ἐνδυκέως. "“ποϊσὴῳ ὀέκακη Φρῤεσὶν' ρόδα ψε βουλὴ. 

αμφεμοὶ ἀφρίξι --αῖς γχν ϑυπεε ἐσ τάμα. [ἐμοϊ μεν ὁ 

αλλότε [ῆς “πολλὰ ὁν ἐς -τσευλω "πούϊοττορος ὕπνς 

αὐτίκα. ϑιουλίον ἡ "“Μκαρ ἐμιοὶ ἐπι τα Χαιψοωμττο . 

ἐκ μέρες χλαίμαύε χιποωγαϊεειμία.τ' “εουσὰν Ε 

αμ φὶ δὲμοι ῥακοςαλλοκακὸν βαλὸμ ἠδὲ χισεῶψα, 

ρωΐς αλεα. τῶ καὶ αὐτὸς ἐ ὀφϑα λμεοισὶν ὅρπαις . 

ἑαχγεριοιαιίθαγοις δυϑάίλον ἐργαφίκορ το ᾿ 



ἔνϑεμιὲ ΟΜ καγεδησανενσέλρο ἐνὶ ψηὶ - 

ὥσσλω ἐνπρεφεὶ “α“βεῶς Ἂ ἀὐοϊῶλα πσοβα νος 

ἐοσυμιέμως -“αραὰ. δῖ μα. βαλαίοσης ὀόρασου ν εἐἌομστ-ο Σ 

ὠὰρ ἐμοὶ Ὡὥιισ μὸν μεν ἀγέγμαμηξαν θεοὶ ἀυστοοὶ 

ῥκϊζλίως “κιῷα λῃ ϑιέκατα. βάκος ἀμφικαλυ-ζας 

ξεκον ἐφόλκιομ καϊαβα ςἐπστέλαοσα. βαλαοση 

αηϑος εἶσυ ῴτα δὲ χῦσὶ Ὥλιάρεσα. αμφοτι βησι 

Ῥηχόμοεμος - .«μωλα οι ὦκα. ϑυρνϑ εα. ἀμ φις ἐκιήμωμ 

Ἐνϑαγαρβὰς, ὀθῖστοε δρίος ἡ "ψ πόλνα γϑεὸς ὕλης 

Κάμον “ετϊκὼς διῶλὲ μεγάλα. πεμαί χομτ-ς 

Φοίτωψ. "ἀλλονία ρσφίνε ἐφωψέο κερῶαιον μαι, 

με αἰεοϑ'σα προτέρω: «“πτποοὶ λ πσαλὶν ἀυτὶς ἐβαιγον 

υνὸς ἐπτσὶ ̓λαφυρας,ς ἐμ ἐῶν Ἐκρυζαν θεοὶ αωντοοὶ 

ῥαδίως. καιμ. σαϑμιὼ ἐπ ίλαογαψί ἀγογτεις, 

ἀρδιροςε ἐσ ίπαμεέμον - ἜΣ γὙδΡ ναοὶ ὥχσα. βιώμαι 

ἐμ ἐγῶλασαμβόμεγος “προσίφας᾽ ἐνμισκε συϑῶσ-α.- 

α. Σ δὰ ἐλε ξάψων “ἅμοοῖ μάλα. βυμὸμὸ ὀρίψας 

σαντα. 'ἐκαςα. λέγον Ὅσο. Φικ-πσαβεςὶς ρα ΤΎΧΑΣ γᾺ θμς 

ἀνὰ Ταύις ον καῖα. κόσμον δἴομεαι, δ τα ἐμεσήσεις͵ 

πιὼν ἀμιφοδυσηὶ,τίσε ΧΡᾺ “τοῖον ἐόμστοα, 

μαυψίδίος ““ἀ ϑδιιοϑα - ἐγώξε ἀξ, οἱ ὅλα. κιὰ τος 

νόστον ἐμοῖο ἄνα κῖος Ὁτ' ἬχθΈτο “σὰ σὶ θεοῖσ! 

“αν Χν μαλ ἐν εἴ εμεῖν δπτὴ μαιὼ Ῥώεοεϊ ὀαμαςσαν » 

πε Φίλων ἐμ χερσὶψ ἐν {“υὐλεμιομστολυτ  σε-- 

“στῶ κι δι “τύμβον ἀϑὰ ἐππτοΐνσιαν “σα μα χοιοὶ «, 

ἐϑέκεκο ὥ- σαολὶ μέγα. κλέος ᾿ἀρωτουυίσω 

μὰ Ὡλεμῖν ακλήώςξ φρτηλαὶ ἀψηρη ἢ αμ7-0 - 

αυτταὶρ ἐγὼ ὁ πα ρνεονίνι α΄ σοτροσσος͵ ονζδ “ΠΟλίνῶλ Ε- 

ερ χόμαι- ᾿4μίσσον το ἱ τα ϑίφρων “αυγελότ 46. 

εἈθέμεεν οτεριωμσῖν τὰ το ελίη “τοϑὲν ελϑη- 

αλλόδι αρυτα ἔκαιο ας. πα ρήμεεροι εξερέδυραν . 

πμεὲν δὲ αἰχνωῆῖαι Ὡλιὼ οἱ χομέμοιο ἀγα κτος - 

ΝΩ δὶ Χαρουσὶ βίοτον ψήπσοιμον λοντες. 

πλλεω οἷ φίλου ἐφςὶ μασαλλῆσαι καὶ ᾿ἐρεοϑ'ακ ἢ 

εξ ὃν ιμαςωλὸος ἀνὴρ ἐξσαφε μνυϑω:- 

ὁς τανδρακτνας “σολλὰμετὶ [αἰὰν ἀληθής 

λνυϑεμα. “ρος ϑώματεγὼ Δεμιναμιφαί. αἀππγαιζον 

ΟΝ ἐμεῖν ἐν κρητευσὶ “σα ρίδομεμαι Ἰῶλ οϑ ας 

νιαςακἀόμινον “τὰς δι ξωμέα ξαιν αἰλλοι 



Κὰ φάτιλῴσεοϑοϊα ἐς θέρος νυ ἐς οσώριω Ῥ 

οὐ χρίχεα.τα γορῖα. σίω αγιθεοις “τ ροισὶ . 

κὰσυ γέρον “σολυτ ψμϑὲς ἐσ σέμοι εἰς αΎγε δάμων, 

μεὐστἐτῖμιοι Ὁ διδεῖ χαρίζιο μιτ- τὶ βλγε ̓ 

σ[α σίαρ. στον εκεγώσ᾽αι δύιστομι ας ουδὲ Φιλησω , 

Ἄλα. ὁα. ξένιον έσας αὐἹόγτελεισας - 

ἽΝ ὀνῶλα παν εἰβόμιεμος "προσεῷν “πολυματὶς ὀϑιυοσὲνς ὁ . 

ἡ “ἀλα στίςστοι θυμὸς ὠψὶ πηθεοστῃ ς ας ΐηος . 

διομσονῶλόμοσας πὴ ἐπσμία. γον ονδιέσεπσήθω - 

ἀλλάγε μυῶ βτερημ ποινσομ εϑ αὐτὰρ οίοϑν, 

μάρτυροι αμιΦοσιροισι ϑεοὶ “τοὶ ολυμσομε χονσὴμο 

4 μεέμγο ε μοςγηση ἀμαξ “τος ἐς τδεοιλῶμα, 

“ξοσαιαρεε χλαῦμα [7ε χιποῶματε εξεατα. πσεμ "ζαι Ἃ 

Ὡλονυλι Χιονῶδ ἐμαὶ ϑιμοι φίλον ευὐλσσο θυμῶ. 

 ϑέκε “μΗ ελβασήν γα ξ “-Ὥςως αγορόνω 

Ὡιμώας ἐιασ ας βα λέ "εγαΐλης κατα. “σἴπρας 

οΦρα. καὶ δηος “ῷ}Ὼὦ χοὸς αλίῴζμαι ἡσυϑοτ ἐμ δ 4 

Ὑ ὀγαζ σαι εἰβόμευ ος “τροσεφώμεε Ὁ ος υφορβὸς - 

ξήγα Τὼ γὰρ κέψροι ἐνκλφτα ρέει. 

ΟΝ ἐσταγϑρώπτονς ὁ ἁΐμια ἐμστείκα. κιὼ μιετοίσειτοα. 

ὅογεσέε ἐς κλισίην ἃ [α-Ὑον κι αὰ  ξάγια. ὥώκα.- 

ϑις δὲ γτήμαι μὰ φλογῶν. ἄσωσο ξυμὸν ἑλοϊμιω - 

“αρόφρωψ κιεμῶν. ̓ μπσειστο Ὡλία. γερογίωμα. Αντοϊμον ὁ 

νὩ ὥρη διορίσοιο στ-α. χίοσα μοοὶ μῶλον ἐστα ροὶ 

ἄε, Ἱμῶν κισὶκ λαρὸν “τ΄ ρυκοίμεβα. Ἰὰς Ἰώ ὀχ 

ὃ «δι μὲν ““οιαυται ρος ἀλλήλους : μῆνθρ ἄνομ - 

γ χἰμολογιδέσυεςτε καὶ γε ρές ἄλθον ὑφορβοὶ . 

σ-ὡἰς μὲψῳ «ρα. ἐρξαψ κατα. ἤθεα, κοιμινϑῆραι Ξ 

[Κλα γγιῖαις ἀασέγος ὦ ὥρτο σιυὧὼμ συλ ζομεμάωυ . 

αὐ]ὰρ ὁ ὁ δὶς ὑτια ροισῖψ, ἐκέκλετο Ὡῖος νῷορβος . 

ἀ ξεϑηι νῶὼμ στὸν ἀρίφορ ἵμα: ξήνωϊ : δεύσω, | Α5 

τιλεδασσῶ . ἤθρος δ  αὐοὶ ἐογησόμιεϑ᾽ δισὃ οἰφῳ ̓ Ἕ 

“ὦ ἐχομεμπσασ' χοῦ ἐς νῶμ “ἐμένα ρΓΙΟΩΝ ὀγτῶν . 

«ΛλοΙΏΝ. ἀμέσου καΐμαῖτον μηπυσοιμον, ̓ Ὡλονσὶμ . 

ἃ) ς ἄρα. Φωμῆσας κίασεν ἔνλα. ΨΗΆΕ »αλκῶ 

δὲ δ ὑρ᾽ ἐδιγον μαΐλα υἱογα. ποεμπτα ἕταρον . 

“του μὲν ἐττάτ᾽ ἔστησεν ἐσυεσ- Χαίρη; οὐϑὲ σνβώνοις 

λυθετραβα γά των φρεσὶ [ὡ θκε ἐκριντα  γαϑησὴῳ ̓ 
2), 7 2} 

Λλλ Ο γασαρ Χόμεμος κεφαλῆςρι χας ἐν “πυρὶ βώχλᾳμ 



ἀργ! 2 οὐ ος νος καὶ ἔνώ ΧΕΡο «τὰ σὶ βεοῖσι 

νοσήσται οι σι κα. “σολυφρομα. Ὄνδιε ϑόμ γῶν Ε- . 

Κι [2λαγνα σχόμεγος σ᾽ χῖθῃ ὄρνος,Ν ἣν λίτασεκήωμ» 

“τονῶνς ελῖπτε Ἅν ΧΗ . “τ ΟΪΏΝ. σῷ αξαγτε καὶ σα . 

ἀκ }α. δερεῖμ Ὁ ἘΤῚ Χχῴάνσαῳ.- οδιὼ μοθέρεϊσοσυβῶώσοις 

“σα Τοθϑεν αρχόμεμος ξεελέωμες “σἴομα Ὡλημεὺμ - 

"«αὰ τύσλν ἐμ “συρὶ βαλλε σάλωας αλφίτον ἀκα, 

μἰουλλοντῶρα τόν "αἱ αμφΦοβελοισὶμ ἐτσεεὶ ραν- 

ὡπἴκσαΐτε “ὐϑιφρα δὲως ἐρυσοα ὁσππετσαψγτα. - 

βαΐχλομῶν ἐν ἐλεοσίν «ολλέα. - αγϑλὲ συϑδώστιε 

Δσ7ο λαρά σων οὶ γὰρ Φρεσὶν ἀἰδ μία, ἸΏΛΗ . 

καὰὼ ταν λ' ετῆα χα. τα γῖα. 2 τεμιοιρα Το ϑαίφων: - ν 

τὼ ϑν αν υνμιοὶ καὶ ἐρμιν καλὸς υἐ 

βκκιεν σενξαμεμος ἢ ταεδιόνας νέμ. ἐν ἕκασζω 5 

νώ“τοισί νΏ. οδνσπα. ὩΑἱνμεκ ἑεοσὶ γέραιρεν 

ἀρΎΟΩΔοΡῖ σας νὸς, κνόναμε διεθνμομαψα κῖος « 

καὐρεὶψ Φωμίσας -τροσέφη “σολυμῆιςε ΘΑ νογενὰ ὁ 

αιϑ' ὁ οντῶως Ἔνμιμε Φῖλος ὡαιὶ -“αλὶ Ὑγέθοιο 

ὡςεμοὶ- στήιμε “τοῖον ἐονταΓα θοϊσὶ γδϑαιρής . 

Του σαν εἰβόμεμος ἐπ βϑοιεμας ̓ νμαιεσυβώσοα.» 

ε οϑε δαιμ ογῖς ξήάμωμ καὶ τέρσεο “τοῖς. 

ὅϊα. παρεσὶ «θεός διε τον δώσφ, “τ λα σᾷ 

Ὁ ΗΙ ϊἵκιν ὦ ϑυμιὼ εθελῴ, Ἀν] [ὰ ρδ αἀπσαγτοα.- Ἶ 

" ῥα-- καὶ ἀργμαῖα. βυσεβεοῖς «ει γεν μσὶ . 

ὑσήσας δ αβοτατω, οἵμομ ΘΔ ΝΟΣ ΗΙ πῆολισόρθω 

ἐψ χρεοσῖμ εθμκεμ .ὅὁ᾽ ἐφέίξο " “σα ρ μοῖρ. 

σϊ στον διέσφιν ἐμεῖμεε μιεσιαύλιος «'ὁν ρα: συβώσοις 

ἀωτος κατησαῖο οἷος ἃ -τροὶ Χομιψοιο ἄνα κῖος 

νοσφιν Ὡλ ἑαττοίμης καὶ λαΐιρταο Ὑέρομποος . 

“σὧρ δ αραμὶν “τα φίων -ρίαϊο κΤεα τοεασὴμ ἐοΙ στὶμ . 

δ ἐσ ονάα 9: ἕστο μια. “τροκ {μεμα χέρα ς«Ἰαλλομ Ἂ 

ἀτὰρ ἐσ 4“πτοσῖος καὶ ἐδόστενος εξ ̓ἐρογ΄ ἐμσττο, 

στοῦ μιψσφιν ἀφῴλε μεσαλίος οἰ δ᾽ αὶ κοισίω 

σπου καὶ κράώμ κεκορημἔψοι ἐσ’ ἄνονπτο . 

υνξ' δα αρ ἐσῆλθε κακὴ σικοττομίωϊος- «ὐεῦνα μέλι μὴν φὰς 

“σαγυυχος" αὐ]ὰ ρς ἂν φεῷνρος μεία ς αμἐν ἐφ᾽ ρος. 

τοὶ Ἴςν ὀϑυσενς μίχεεσσε συβώστεω πἀρατίζων, 

ἤσωςἐιἐκϑὺυς χλαῖγανσοροι ᾿τῆμεττσιρωμ 

αἌλομ σόρωωήε οὐσἡ ἐο ἈΑΟῸῸ λίω ». 



ΚΚεκλυϑι μιῶ ἐνμιε καὶ δύσι “σαντες ἕταροι, 

δυξάμεμός τι ετος ἐρέω, οἶψος [ἀρ αγνὼγά 

ἡλεος- Ὁςτεφέικε “πολυφρογατσ μωλ ἀήσα, 

καϑασσαλομ γελαΐσαι καυτορ χησαιοϑοι αμῆκερ . 

και τη τος “ρϑένκεμ ὅπδτα ΡρήΪ ον ἀμήγον. 

ἀλλεττας ον πὐπερώτου ἀψέκρα [ον ς ουκεπσὶκ ὅσω . 

Φ᾽ ὡς ἁβώοιμι βινστέμοι ἐμσσεῶλος ΟΝ 

ὡς 65: ̓ το ο Ροΐν λο χοῦ ̓ ομι ἀρτπωα ψτος . 

ἡ γ4οϑηνΏ ον’ ἀστεκα ὁ ἀράϑης μιψέλαος - 

τοϊσϊὩιδμ αἵ έτος ἩρΧῸν ἐγὼ - «οὶ [ἀρὰ ΦγαΎου ΄ 

ΣΑΛΌΤΩΣ ΔῊ Ρ ΡΙ ἤκ ὁμιεοϑα ́ -ττοτὶ πῆ ολῖν ἀσσντε ὌΑΧ Χος, 

ἡμάεαϑν “σϑια ον κατω ρώπαῖα. “συκυα. 

ἀψῶλόμακας καὶ λοςυσσο τοχεσι πσετήκῶστοις 

Κῴμεθα. , υνφῶδαρ ἐππηλθεκάκην βορέα.ο “σεσοῦἶος 

“σηγνλὶς - αὐ ρ εὐάτα. χιὼν γιυιλντε “σαΐχυκ 

ἍυχΧρι, κὰὼ σακέεοσ! τ ϑιτρΦέρο κρυσαλλος - 

ἐνϑθ δγοὶ “τα γῖες χλαψαςε Χο ἜΝ χιποῶμα-ς . 

ΟΏΔΟΨΩΝ ἐνκηλοισακεσὶν φλυμέμοι ὥμιονς» 

ὠ]ὰρ ἐγὼ χλαϊψαγαὼ ἰὼν “τα ροισὶν ελάτον 

ἀφραιῶλεως ἐσ ονκεφαίμοημ δὶ γωσέμεμ ἐμεσας . 

αλλέπσόμην σάκοςοιον ε Χὼν κοὼ ζῶμα Φα ἡμὸν . 

ἀλλόσοε ὌΝ τρίχα. υυκῖος ἐμ ας ἄρα. βεδικᾳ, 

καὶ ποὐτε[ω ὧν ΟΩιυστκα. “προσηνῶλων ἐγγνς ἐομτ’α. ἤγεν 

αγκώνι νύξας. δα «-ρ ἐμμαπέως υσσαίκουσε. . 

Ὁ ϊογῳψὲς λα ϑατϊα δὰ -σολυ μι χα βοῶ νοσόν, 

ὥστοι 6: ζωοϊσί μαζεοσομαι, αλλάμε χέμα. 

2. ἀμ ψαῖαι “ὧν [ὧρε εχῶ χλαϊγαγγσαρα κι κπσαφε “τ 

: οἱο χίτων ̓μμεδεεν νῶδος ὀύκ τὶ φνκῖα. πέλοῦ σε - ἑκὼν 

ζ ς ἐφα μην «Οὐ ἐυῴται μόον σι χέθεστοομῶν ὠμὶ θυρεῶ 

δὶ ος ἐκ μος ἐὴν βονλόνέμ. υ Ἡδνε μα Χεοϑα . 

φϑεγξα μεγοςζλς ολίγν οσσΐμεε προς Ἡνβον Ἔ4-ε " 

ρος: νὼ μτῖς σῷ α. χοιὼμ αλλοςακούση- 

" “καὶ σὰ γκῶμος κεφαλίω σ' χέθε, ζσετε μνθομ - 

Καὶ λῦσσ |᾿αξΉ φίλοι, θᾷοομοι ἐ ὠψυτσψιον Νθεν ομέρος : 

λίην γὰρ νηῶμ ἑκα ς ̓Άθομεεν - ἀλλα χης ΝΑ 

Φ-σὰν «Ρ42ν αἰαιμεμψονὶ -τοιρεεμ! Ἀῶν, 

4 “πλέομας “πα. ρας νανφιμ ἐπτόβωμά ε ϑέεοϑισα . 
Ἢ ς ᾿Ἰφα-τ', ὧ ροῦν ̓ ἔπῴφτα. βόας ἀνδαραϊχλεομος ὑος 

Καρπαλίμως .ἀποῦλε χλαῖναν βαΐλε Φοιψικοεοσαψ - 



ως, νοῖ 9 ΟΞ 2 ͵ὕ ἃ. γ2 “ ͵ 

βκὥλιεμαι ἐσ υνας "ΕὙΩΖᾺ ἐνὶ εκ τι κάμουν 
Ε] ; ᾿ -.- 

Κάμην αστγασίΐίως «ᾧα Ε- δὲ Χρυσοθρομος "ὼς ο 
εἰ ΣᾺ “ὁ 21 ν 

ὡς γὼ πβώον με! βίμτοέμοοι ἐμτσεῶλος 'ἤν - 
- ω δ. ἢ δ΄ ἐκ “- 

2 οῖν κέμτις χλαιμαψεμὶ σαθμοῖσὶ σνφορίωμ 
᾿ ᾽ “ 2 - ᾿ “ 

αμῷ ὁσττβον Φιλόστοῖι καὶ ἀὐδοὶ ῷωντος ἐνος .. 
ΝΝ ,..» “-: ͵ "» ν ΠΎ, 3}} 

νὼ δὲμα τ μαίφονσι κακα. χροὶ εἰμεα-τ' ἐχοΐ]α. . 
Π 37 -“ 

ὁμῶλατσα μιάβομιμος “σροσέφης ἐνμμεσνβώτια .. 

ὧ Ὑέρον «ἄγος εέμττοι αμυμωμὸμν κα“ελεξας͵ 
. ͵ “ ΄- ! ΤΕ 

σοωιστίσω “σαρα. μοῖραν ἐττος ὑπ ΡΏδες ἐμίασες « 
κα 0) - , 5 ͵ »7 

“τοῦ ὅ τεοϑαστοος δι δυήσεαι ὅπτιεταν δον - 
ς ϑω  " δι. 0} “ὦ, 
ὧψ ἐπτεοιχικετίω ταλα-“υ 4ριον ἀντία σα γα. 

-᾿- 9 ἈΦ δ Ὧν Ν ͵ 
νὼ «α΄τοορ πωθενγέϊα. σα. ρακεα. ϑοσσα λιξής . 

ΕΥ̓ γὰρ τυολλαὰ χλαΐμα ἐπσαμοιβοῖτε χύτοῶμες 

ἐυθαῶλε ᾿μγνοϑαι .μὶαζνοιῖν Φωτοὶ ἐκιά ζω . 

αὐὰρ ἐσ ελθησῖμ ὈΩλνοσπος Φῖλος νος 

εὐόςτοι χλα)μαϑ εχισπιωμαύτε εἴμεα7α. Ὡώσ 4- 
᾽ ϑέδε, ͵ " ἢ 

“σεμ  ἠ οσσσ σε ρα δὲν θυμοςτεκελόά, ἃ. 
Ε 9 ε ῃ 251 ω ὮΠῚΣ ; 

ς {τὼν ἁγψορουσε -“τιϑέζλα ρα, οἱ “συροςεἐγγυς 
Δ ς Φ 2 ω ᾿ 3 τς ͵ 23 

ἄν ἐνῶ αὐγώμεο καὶ οἵωὼμ “Δέρμα τ' ἐβαλλεν . 
70 ν “ )} Α "» ᾽ “ 

ἐγνϑ'οξλυσενε κατέλεκτπεσῚὶ δὲ χλαῦμαν ξαλεν αὔΐω 
͵ 

-πυκνυὼ καὶ καλακιὼ δι σαρε χισκετ ἃ μοιβὰς 

ογννοϑοι, ὅπτοετῖς Χειμιὼν ἐκσατλος ὀροῖπτο - 

«ςὁ ΑΝ ᾿υϑοζλυσει υς κοιμιησαῖὸ - “τοὶ ὄδδὲ ““αρωΐῖοις 

ἀνῶχρες κοιμιάστα γῖο μενγίαι ὀνΏΝ ἐσ νβώσον 

ἩμΏλαψε ὠἤοβιὲ κοῦττος νῶν α“πσοκοιλεηθημαι « 

ΛΛΌΥ ἀρ φαΐῳ ἴων ὁπλί 5 - χαϊρεῶλδδινονενς, 

Ὁ1Π7Ὲ0 ρα δι βίοπέου “ϑικήϑετο νόσφιν ἐομστος - 

αραττὸν μὲν ξίφος ὁξν -σ} αἰβαροῖς βαλετὼ μῖοὶς ς 

τρῷὶ Σὲ χλαΐψαν ἕζοτα τα λεξάψωεον μαλα. -νκρὼ Ἔ 

ἀνϑλἐναΐκην ἐλ αἰγὸς εἐὐστρεφέος μεγαίλοιο - 
εἰλί ον οξωω ακορῖα. κυυὼμ αλκῖηρα καὶ ανδιρῶμ. «Λ 

ΛΩΝ. δέκεμίδα κάων ὀθυϑσνες ἀρ ἸΩδ οῤότες 

ὐτρηνυδγλαφυρι ζῶον βορεὼ υσ]ωγῇ. 



ὙΠΟθθοΙς ΤῊ Ὁ ὉΜΉΡΟΥ ΡΑΨΌΔΙΛΟ. 
"λέμε χου αϑίωα. ὁμα-ρ ἐσ σασα. φεϊθαΐκην ἐπα μελ, 

ϑᾷν “ρόρευξ κε «Ὅς Ὡλωρα. ““αρα. “ιενελαίον λαιβὼμ 

“σεμ-υ ἷαι- καὶ ἐκιβαμάυ μέλλων ᾿φε-Ιὼ μαι βεοκλυμε 

νόμτονα ἀργῴον μαϊ ἵν,ἄναλαμθαψά ἐπσὶ φόνῳ Φφά[ου 

σ-α «καὶ Ἔνμιμος οδνοσά αϊκνγῴτα ὡς Φο ἱμῖγχεες αυστοον 

λπισαΐίμοεμοι ἐκ. συρία-ς νλστου ἀ“τστεζλοῦἼο λα ἐρ ΤῊ “κακ ἢ 

“τιλεμκαάχου μαὺς κατα γὙέξαι ἐς Ἰθακίω κιὼ “ταύτην '4ς 

ην απὐνσέρζαςαυτὸς τσρὸς ̓ υμιακομ ἐρ ΧΦΡΟ . 

οἄγζζθεας ὁ ὉΜΉΡΟΥ Ραψῷ Δελς- 
Ἐφ ἢ ! 334. ὃ 2 7 2 Ι 

ὅν ἐσεβηρ ϑακηςοῦλυσφονης εκ λα κεζλαιμομος - 

Ω. 4ς« όωρυ Χοόρον λακεϑιαι-- 

δογα. “σαλλὰς ἀθίων 

Γ᾿ χετοζλνοσῆος με αθύμον 

φαιζιῖμον ὑὼψ . 

νόσον στομ μβσονσα. καὶ 

ο“Ἐρυμέονσ. μεεοϑοκ Α 

ὅνρε ΝΝ τιλέμα. Χχον καὶ ψέσιο 

ρος ἀγλαὸν ον 

Ἅ2λοΣυ τὸν προδόμῳ με 

λαίον κυδαλίμοιο, 

Ἶν»τοῖ ψεσπορίζλαν, μαλακὸ 2. ἐὸν Μοιμεεγον ὄσγο - 

σιλεέμκα χομῶλον χύσσψος εχε γλνκυς; αλλόψφὶ βυμιῶ 

ψυ κα. δὲ ἀμβροσίην μελεζλημαῖα:-σαβος «Ὑά ρΡΕ- 

ας χονῶλιῖσγα μιέμη “τροσέεφα γλαυμκώσσις ἀβθων . 

Ἴ' ἡλέμια. χονκίγι καλα. δόμων ἀσ-σοῦλίωυ ἀλαλησαι, 

κτήματα τε “σρολι-σὼν νὸν ραςτῶν σοϊ σἱ Ὡλομιοισηῳ 

ὄντ ὑπ Ῥφιαΐλους͵ μιτὶ καῖα άμτα. Φα- γωσὶν 

γε παρε 7α. ζλασσα,.- ἐΨο. - “σὺ δέσταν σεὶνῳ δδὸμ ελβης . 

«λλότιρως τα. ̓χῖσα. βοὰν αἱ αὐϑὸν μιμέλαον 

“σεμπσεμεν ὀφρέσχι οἴκοι ρον ΡΜ, ̓ μμήτερα: τέτμαες» 

ἮΩΔΝ [ωρῇ ρα. ἐ πρα τΆΡ] ε και στγρητοῖσοε κΕλομτοῦς 

όϑενμα. χω γμ αοϑ'αι ο ὁ [- ἂρ -πϑιβωαλληδ σσαΐας 

μυνανρας “λώροισί καὶ ἃ ἐξωφελλεμ ἐλ γα - 

ΜῈΝ υυ τισόυς εκ ταὶ Ἰδόμωψε εκ. τάμα Φέρι ται . 

Ὀΐοθα. [ὰ ρδὲ τος ϑυμὸςε εὑ ὶΣ ο;θεοσὶ Ὑωναικος 

Κῴνον᾽ βουλόγαις οἴγκον οφολλήρ ὄσκεμ ὄσιοι . 

“σαϑὼμ δὲ “τροτεέρων καὰὼ κονριοίοιο Φίλοιο 



[5 

κυ 

ΙῚ 

ουκιτιὶ μεμυμταμτεθμάστος ου δεμίώξαλλα.- 

δῥγοὺ οἷν γελθὼν οὐ ὃς τ ρ  4α ε' ἐκαα. 

Ὡϑμωαων τος τὶ ἀρίσν Φωνέμαι μαι μ 

ἰσοόκετοι Φινωσὶ θεοὶ κυδρὼ “σαρακοιτῆν ᾿ 

ὅλο 2 εστοοῖ ἐος ἐρέω σὺ Ὡὡλέσιώβιο θυμῶ- 

μιυμαπρωγσεσι τηῶλις ἀρίοκες Ἀοχοωσὶμ 

ὧν “πορθμῶ, ἰβάκκετε σα μοιόσεσσοσσα Ἀοέοσης . 

ξεμιεψοι κσιήγαι ταρὶν πατρίδα, γαῖαν ἱκέοϑωι, 

ἙλλαϊΤαίγονκ οἴω πρὶν καιυτῖμα. γαῖα. κα βεξά- 

αγδρὸν μγναῆρων͵ δέτε Οἴοττον καΤεδουσῖν . 

δινκὶ ε ἐκ ςμεσὼν ἀπὲχ ἐν ἄδε ργέα. μβα. 

γυκ τοὶ Ὡιόμιῶς “σλείκν σε {2 ετοὶ οὔρομ ποθεν. 

ἀϑαγαστοων ὃς τέοσε φυλάον {τε ρυ Φταστοε. 

ἀτὰρ “σα “πρώτη πα τὴν Ἰθαΐκιες ἀφίκπαι 3 

να ἀλλὰ ἐς πτόλιν οσττριῶσι κά -σαρἊῶας ὕταρους . 

ὡ ΤοςὩ  ὲ “τρώτιοα. συβώσημ ᾿φσαφικέοϑαι 

ὅς τοὶ νῶν ἐπσουρος ἕμιος Δ στοι κα οἱ εμ Ζ 

Ἑψνβα διέγνύκ ται σι “το οτρυναι “πολιν ἄσωι 

τ τ ελίην ἐρέοντα, “ξφρονὶ “συνελοσν 4κ ̓ 

Οωμεκα. τος οΣ  κιοὶ ἔς σύλον ᾿ἐλέλουβα ς- 

ἁμὲ ἂρ ως ψ- οῦσ ἀπέβη πρὸς μα. Ἀιρὸν ολυμσσον , 

ἐπαφῇ ὁ ψεσορίδον εξ ἡδέος δ ἜΡΟΝ ̓ἐγψέρεν 

λαξ “πο κίψησας, ἀώ μὴῳ τὸς κύβον εζτοσεῳ . 

᾿γρεο ϑεσορὶ ἊΝ “οηρηεμαῖε μώγνχα-ς σους 

ἄ δον! “' φαρῃᾳ αταγὼν οφρα. πρβοσώμεεν ς ΝΡ 

Ὁ “, ἂν ΩΝ ἰϑὴς πάσίαρατος ἀμστοῖον ᾿κυῶχα - 

ταλέμα. Χ- ὅύσπττως ἐςτὶ ν ἐυάγομέγους ῸΡ ὅδοϊο : 

νύκτα τα Ξαγοφῆῳω ἐλάαν - τάχα. Ὡὲ σα λὼς- 

ἀλλὰ μεν ἐσόκε Ὡῶρα. Φερῶν στ δ Φρῖα. δήν 

Ἥρως ἀξ έϑος Ὡλονρίκλάτος μιενέλαος - 

Κὰ μυϑοιςξ ̓ ἣ ανοϊσὶ πα ραυδήσας ἀπ σοσσέμ 1κ 

σγ-ον γαΐρτε ξᾷρος μεϊμεγίσι (ὅτι ἡμαϊω ἐάτγῳ: 

αγϑιρὸς ξάνοθιόκον Ὁ Οσπκεμ φιλότητα. Ὅαρασ. ΧΉ 9 

ες φατ. ἀὐτίκα δὲ Χρυσόθρομος ᾿χυϑεν, ἤως - 

αςΓ “Χὶ ἱμιολου Φισῷη ἌΆβε βοὴν ἀγαθὸς μεεψέλαός : 

ἀγαεὶς ἐξ δι γεν λέγης “παρα, κα Ἀλίρκεόμοιο, . 

Ὕ ουνζλεοῶ ἐψόμστεν οὐλνοσῖος Φίλος δὸς 

ασϑ χόμ εγὸς ρ- Χύπῶγα. τὰν Χροὶ σίγα λόεμτα,- 

“Δεν. «κι αὰ μέγα Φαΐρος ε' ὌΝ αἰβαροῖς βάλετώμοις 

ΝΝῚ 



ἑαρως ΝΗ θύραζε σαρισα “εεψὸς ΔΝ “σροσηνῶλα. 

στλέμα. χοὸς ΡΣ ρος οΩλνοσ ἥος ϑ(ο!ο - 

Ἄ ἔχον μινέλα Εν Ἰό “Ῥεφες ὄρχαμε λαιῶν, 

'ΩΔα ὑνωμιβησφαεμεττῃ φιλω, ἐς “πα ίζλα [ω; αἱ. 

ΕΥΝ γαΐίρμεοι βυμοὸς ἐλ εοϊκα 2 ἱχκ ἔοϑοι - 

Ἷ ὀγανὴμ 4βετ᾽ ἐστέτα. βοϊὼ ἀ[αθὸς μενέλαος - 

σλεέμα.- χοντῖσ' ̓εἶς μά “σολὼω Χρθρον ἐυθαίζνερν ξω 

ἱεμεμον υόσοιο, ϑεμιεοτῶ μαι δεκαχαάλλω 

αγδρὶ ξήνοδόκω͵ Οσκ. “εξο χαδὰ φιλενσῖν, 

'εξο χαιῶδε χϑαιρησῖψ- -ὡμ φγοξιωσιμα “σαΐα.. 

σοῦ οἱ κακὸμ ̓ οϑ' ςτουκεβέλογ το. νεεοϑας 

ξάμου ἐσόβων καὶ ἐς ἐασυμιεμομ καιτϑυκη- 

ΧΡᾺ ξένου “σα ρεοῤα. φἤλαρεθοδόζας ὀιεσσερισσ ἐμ . 

δα. μι φοόκε ὁώρα. Φεέρων ἐπ ιὸ οἸΦρια δέω 

Καλὰ ᾿σνῶχοφϑαιλι οἰσν δὶς, πω δὲ γαυσιξὶν 

ῴπνον εὑὶ μεγάροις τετνκαν δλὶς ὠγδϑὸον ἐο εομπγτωμ, 

αμφότδον ΥΩ οὐ εκιαὰ υῷλαϊα καὶ ογῴα-ρ 

Δῴυνσαῦας μεν -παολλὼ ἐσασσ(ρ ρομα. [αἱαν - 

42 ἐθέλφέρεφϑα "εὴν αρέλλαδλα καὶ μέσον ἀρίος, 

ὀφραύτοι αὐτὸς ἱπσώμια, τοῦ ϑάξω ϑδέτοι ὁ ἵσονς - 

α σεαζδαγϑρώπων ἡ ̓Ὑμσομεα, ουριετις ἡμέας 

ἀώσπτως α“τοπτέμ 4. 2 ώσα δὲτὶ ψὴε Φερεοϑ, 

᾿κέσειψα: Τὐσόδων ἄς, χαύλκωμ κε λεβησσων, 

πεὸν ἡμλοψοδᾷ Με ἐ χρυσῴομς ἀλεισον - 

στον ὦ σταλέμα χος σεπψυμέμος ἀμττοῖον ἡνΏλα. Ὁ. 

Ἄ ΤΩΝ μευέλα:ε διόβεφέξο ορχαμιελοαών, 

βούλομαι ἸΩᾺΚ μάοϑοι ἐφήμεστεερ ον [- “-ρ οσσιοϑεμ 

ὀνρον ἴων κατίλφυτο ἐσσὶ κΤεα τεεοσῖν ἐμιοισί, 

μκ “σα τερα θέον διφημιεμος ἀυτὸς ὁλωμίαι, 

᾿μσεείλεοι ἐκ. Μεγαρον κήμηλιον ἐοϑ- λον Ὀλῆσθαι Ὁ 

ὐ]ὰρ ἌΝ ἐξίνια εδλμοα βοὼ α[α βὸς "εἰμέλά ος 

ἀυτικ ρ ̓ σλόχω πόδε Δ μωϊσὶ κελσε: 

δῴυγογε ἐμ! μεγεροις ὩΡΙΣΣΝΣ ««λὶς ̓ μψϑόμε ἐόντων . 

ας χίμολον δε δῖ ἄλββεβον ϑοΐϑηςε πλα ά «; 

«γαὰς εξ όυγης, ἐσσ ἐς ον “σολν ναὶ ἐμαπὸ τοῦτον . 

στον "νρ καὶ ἁγωγε βοὼ αἰ αιϑος μιψέλαοος, 

αν ἥσαιτε κριῶψ.- οὗν α -ρ ὀυκπασυίθησεμς ὡκούσας 

ἀυντὸς δ᾽ ἐς βαύλαεον καΤεβήσαῖο κηώεμτια- 

ὕκοιος μια. “τ-ογελεμα κίε κοι ὰ μα τεμϑ Ης 



ἀλλότε δ Ρίκαγψον Ὁθὲ δι κιμηλία. κζστο- 

(τῆ: «Ὡκσαν ᾿υφτα. ϑδέσας λαίβεμ αμιφικνσελλομ ἱ 

᾿ δὲ ἄριντηρα: Φεράν μ εἴα πα νθε αγωγεν 

ἀργύρεον «ἐλέμη ὃν “σαρίεαῖο Φωρΐαιμι οἰσίῃ οἷν 

᾿ῳϑ'. ἔσταν δι “σέτλοι “σα οϊκίῖλοι, ὅνς καμῳ Τα. 

“ὧν “εϑα φρα μέψη ξ ἐλέμη Φέρε ϑαῖα γυωσαγς ὧψ ὌΝ 

ὃς καλλίῖςος εἰω “σοικ Ἄμε αισὴν πδὲ μιεγισος . 

ΟΝ ες “σέλα σε -᾿ἐκῴτοδὲ υ4αῖος ἀλλὼμ ῷ 

βνολιεμαα “προτέρω δι Ὡχώματος εως Ἱκομστο 

“τλέδεα χομ- “τοορδὲ “προσέφη ξανθὸς μιυέλαος- 

Ἔ "λέμιαχ κτπτοὶ γόσγον ὅσσως Φρεσὶ σησὶ μιεψοιψας, 

ὡςτοοῖ ζεὺς τελεσᾳεν ἐρίγϑουσσος “σοσὶς Ἥρης . 
,,} δὴ ὡς -: 

Ὡιώρωγξν Θοσὲμ εὼ οἴκκο κῴμηλία. κῴτιοι 

2 ὦσω ὃ καλλιίσομ κι τὶ μιμεσατομ ἐςὶψ - 
΄ “ , ͵ ͵ τ 

Ζσῶωτοὶ Ἀρητηγσα. τΟτνγ. εὐ ο 8 . ἀργύρεος ἣ ε 
Ὁ" ΟΝ ἴω 9} ." ͵7 , 

Εσαινασσας: χρνυσωζλεσιχέλεα. κεκραασυύω, 
ἯΙ ν( Ι ͵’ ΓΕ ὦ ͵ “: ὧν 

ἐργου πφαισοιῖο ορεν ϑὲε ζαζλιμος πρὼς 
»» ’ ᾽ ν «΄.,9 εἱ ᾿ 2 , 

στιολονίων βασίλενς, οὔ εοεῶὥλομος ἀμ φεκαλνοξῳ, 
Ν ͵ ᾿ 3... 1 "»9.39 . 

Κ ῴσεμε νοςμσα 7α.- “τε ψνΩλ εϑεέλω στο οσσα σαι. 
ΡῚ Ἁ Ε] κ ͵ ͵ 3 “: ͵ 

ς- Φτυὼν τ χϑσὶ πεϊθή οεσσα ς ἃ μιφικυσλλον 
α 

ἐν. 2 

« » σῇ γ] “ 
, 

ἥρως αράζδλες. Οὐδ᾽ αρα ἈρΤΉρα. ζα «ἀνὸμ ὶ 

θκκαὐῦΊονυ “σροπτγαίροιϑε Φερωψ κρατδος μιεία.σενθες 

ἀργύρεον - λέμε δέσσσα ρίπσατο κα λλίπσαρνος 

“σὐτλον ἔχουσιν χῷσὶν ἐστος τ ἐφα τ ἐκ τογμομα. «Ψ) 

Ὡλώρουτοι κιὰ ε[ὼ “πέκ γον Φίλεσποῦτο Ωωμὶ 

Ἀνεμελεέψης χάρών “τσολνηραύτον ἐς γάμου ὡρίω 

σᾺ “λόλχο Φορέᾳν. τῴως δΈΦΙΔΚ ἘΡΝ μίρι 

Κώϑως ἐμ] μεγάρω. σν ν ϑιέεοι Χάρου αφίκοιο 

οἴκου ἐν κΤιμεεψον καὶ σὰ ες “σα ίῶλα [σαν - 

ᾧ ε ψ-ποῦσιν χῦσὶ"τοιϑά. ὉὩΝ. ̓ἐδὲξα “το Χάρων . 

Κὰ “σα ες “τ φρινία. στίθει “τ 4σίσρα στ-ος Ἵ{ ος 

δοεξ α΄ μ. ἐμὸς καὶ πον Μη] α. ἐῶ βμηστα.“1-Ὁ θυμιὼ . 

τ τς Κ φὐκγε “σρὸς φῦμα. κάρη ξαγθὸς μενέλα ος- 

ἐφ εοϑὴν ἀ᾿ ἀρόσετα. κατα κλισμονετε ἔρογονετε : 

Χέρυϊ βα. δ᾽ αμῷισολος “τρο χόω ἐστε χάνεφι ρονσα. 

Καλὰ χρυσᾳη νσὲρ ἀργνρέοιο λεβκστος 

ὑΓαοϑαι . “παρ δὲ ξεσίὼ “τάγυσέξί ἀ“σεῷαν . 

σἵστοον δ. δι ὁ οίν πὰ μιν “σαρεέβηκε ἀεὶ χερύδον, 

ἤϑα]α “σὐλλυτίβᾳο α- Χαριφομνε -΄α ρεύμπττων : 

ΝΝΗ 



“-ὧρ Νὰ ὡρυβοϊδνμε κρέα- δι αἰεὐμνὸ καὶ νέμε “ιοῖρας . 

ὠνολχοά 2 νος μιεμεέλαίον κυδαλιμοῖο- 

ὃι “δ έσογήα ϑ'εττοῖμα. “σροκ φμ ἔψα. χέρας ἴαλλον . 

αὐὼρ ἐυ{-ὐσίος καὶ εδῖστονος ἐξ ἐρομ' “τὸ - 

Κὰ σ-ὁτέϊηλεεα. βρη καὶ ψέστορος ἀγλαὸς ὧος- - 

“πσους τες ἀνγγυωπ γα ϑδύρμαἴα. “σοικίλ᾽ ἐϑώγον, 

ἐκ, ἔλασαν “ρου ροϊο καὶ ἀαϑουσκε ἐρίδουτοον.- . 

“τους ἐμ απτρήδης εκ ῖε ξαψβθὸς μιεψέλαος 

Οἰϑον ε χώνε χά ρὲ μιελίφρογα. Ὡιεϑυτῖδεφι 

Χρυύσω φλέ αι ὀΦρα. ἈφΦΊ}αντεκιοιτω - 
ΠΣ ΟἿ ιν ᾿ ͵ Σ 

ΥΩ. ὑσσῶν “προτσαίροιϑε Διιδσκομ εὕος ΝᾺ “σροσην δια; 

αἱρίτον ὦ ὦ κου Ῥῳ κι ἃ γεσορὶ πποιμ εὶ λαῶν 

φυῷῳ Ν" Ἴ3» ἐξε οἵ γε “σαῖταρ ἃ ὡς “πος κεῦ 

εἰ ὡς εψὶ “«ροῖΐκ “σολεμίφομον Ὁ νες α Χυκὼν - 

ἐν ὦ “πηλέμαχος πτευψνυμίψος αρστοον ἐνϑα ν 

καὶ Αἰϊω κἀμωγεζιϊοτερεφέςως ἃ γορόνής . 

παγτα Ταδλελβόντες κατα λέξομεν κα. [ὰρ ἐγὼν ὡς 

ὑοσησας ἰϑαϊκηνὩλεκὶ χὼψ οονυσί εν! οἴκο, 

ᾧτοι ὼς δάμη κῃ σζο τοὺ χὼν τὐὐρήν ρας πόρου. ασσαίσκε 

Ἔρ ΧΟΡΦΙ ]ὰρι ἀγὼ κήμηλια. -ποολλὼ καὶ (οϑλιοὶ « 

ὡς ἄρα δι ̓ φυουστο ἐπετῆαῖο Ὡλεξιὸς ὀρμῖς, 

γος ἀργὴν Χῆμα. Φερων ουν Χχιοσὶ “πέλωρον 

Ἥμερον εξ αὐλῆς διῶεῖν ϑομστεες 'ἐπυτογστοο 

ἀψγέρες Ἀδὲὲ [μα κες -ολ σφίσιν ἐγίυϑεν ἔλβὼν 

“δεξιὸς πιξεπσροοϑ πσσῶν διδλἐ Ἰ2Ὰ ὀμστοες 

λθκσιαν καὶ σα σὴν ἐγὶ φρεσὶ βυ γος ἰόψθῃ. 

οἷσι Ὧλ ἐγεσορίδοις “ἐοίπραῖος Ῥρ, ΧΟΌγΓο μνϑὼν ὁ 

Φράζεο Ω2ὴ μεγέλαε Ὁαϊοτρεῷες ὁ σρχαμοε λαιῶὼψ Ἄ 

νον ποῶν, ἐφηγε υὐβγκθυποὶ ἠέσοὶ φυτῷ - 

ς Φατο- “κερμηρῖξε Ὡλαρὶ ΦΙᾺ ος ἐμεεγέλαιος Ν 

ὥσσσς δ) 1 κατα ΡΝ στοκ ρίναι το νοῖσας . 

“τονῶλελεν παγνσεῦλος υτοφῇ αμ. τὸν Φάπο μῦϑον. δ 

ἔλντε μόν αὐτὰρ εγὼ μαγτ' δ σομιοι, ὡς ἐνὶ βυμιὼ 

αϑαψαῖοι αἀλλουσὶ καὼῷ ὡς “--ελεεοϑσι ἐδτως . 

ὡς ὅϑὲ χϑηρσα ξ᾿ αὐτύταλλομ ἐμὰν ἐφὶ οἴκω 

ελβὼν ἐξ ὁρέος ὅθι δι γενεστε στο κ (7 ε. 

ΝᾺ ε ΤΥ ΤΗΣ Ἢ" κακαὶ “σολλα. σαβὼν νὰ " “σόλλισταληϑεὶς 
ν ν" 

οἴκαϑε νοοσά καὶ στ σαι ἢ ἀξ καὶ κΖῶδιπ 
͵ 

ϑκοΣ αὐτὸ ρεεγκαηρσὶ κακα. “μα ρήεου ὶ ᾧντ' 4.{. 



Σ. ωρ πιλέμαχος -πουνυμέμος ἀγτήον ἦν ὅλα. . 

ὄνπο γι ζως θᾷκ ἐρίγϑοντσος “υὐσὶς Ἥρης 

“τοῦ κ ἐμ-τ-οὶ καὶ κι 4θὶ βεῶ ὡς δ χεροώμιωω 

ΤΡ ἐφ συν οἱἵἷν ξκεαίπῖν βαΐλεν διϑὲ μαλ᾽ ὦκα, 

᾿ῖξαν πιδομδν ιὼ πῆόλιος μεμιαῶσες 

διῶ ε “σα ψημ ἔριοι σον ζυγονὶ ἀμφὶς ε λοντες . 

Ὡλνοσῆοτη "έλῖος σκιοωμτοτο -σασοι αγνὰ 

ἐς Φη ρᾶς Ὡ Ἰκογντολιοκλῆίος ποτὶ μα. 

δέοςο ρσιλὸ Χοιστον αλφέος τίκε “σαϊδια- 

ὠνθαδὲ υνκταίσαψ ὅζλ εστοοὶς στρ ξάνια. ϑῆκεν 

Ἡμος ΖΔ Ἀριγέμήα. Φανη ῥοδοδαίκστυλος Κῶ πῶς «ς 

““συουεῖε Φάγνωπταγαϑαίρμα-τα. “σοϊκ Ὰ ̓Ἔβαιψομ 
3 ͵ ) , .» 

ἐκ 2». ἔλαισανρούνροιο κιἀ αἰϑονσης ἐρίζδουσσον Ὰ 
“- Π ͵ 3 ) ͵ 

μασῖξε ὡλέλασυπωζλουκακομηεσν  εοϑ ω - 
Ὡ 9 3) ες, ͵ 2 ) 

ἀν“ 1α. 2. ὦ 49. Ἰκομτοσσυλον αἱκὺν τή ολίεθρου . 

κα “-ὁτεϊμλεμα. Χχος “τροσεφώμγεε γέετορος ὑὸν Ὰ 

μεσορὶ δᾺ “σώς κίυμοι υστοσ χόμ. ἐμος τελέσας 
ΡΞ », Δ ' " ἣ , 2,5; 

Ἑενθου ἐμὸν ξῆροι Ὡιελιαμσϑις χορ εϑ' ἐμαι 
ΕῚ ἢ Ἂν μτυνᾳ ᾿ . ζω Ὁ ἊΣ 
εκ σα “τ ρον Φιλοτήϊος α7α ρ κοι ομηλικες ἀμ ν - 

ἢ «Οὐ ᾿ ΄ ω ͵ . 
δε όδὸς καμαλλομομοφροσωωκο αἀφησῴ - 

' ͵ “- " ᾿ ἡ ψω" . - 

διῖμε “σαρεξ αΎενκοα, 2. Ἰοτιρεφες ὄν. λίπσταυοον, 
’ ͵ 9 χἢ ͵ πι δίς ᾿'Ψὶ 

ὅκημιε γερὼν ἀἐκομτια. καῖα σχκὦ ἐμέοΐκω 
᾿ 

; ἢ ἐμιεψος Φιλεήν ἐμὲ ε Χρεὼμ βαοσον ἱκιεοϑαι - 

ἕξ ς- ῷατ-το ψεσγορίδιης .““ “ρ ἐῶσνμ Φε «σατο ξυμ ὦ 

ὄσσσως δὶ καΤα μοὶ ραν ὑτσοσ’ χομιμοςΤελεο {εὑ - 

ὥζλεϑιεδι Φρονμεουτὶ δοαοσα7ο κ ρθουν ἅμα, 

στρ στους ἐπὶ ὑω. βοὼ καὰὼ θῖνα. θα λαίοτης « 

νηὶ Ὡ  εὐὶ “σρύ μιν ἐξεμψυττο καλλιμα 2. ὦ ρα- 
2 -σ , ͵ ͵ Ἴ] 

ἐοϑ κατα. Χρυσουμτα. δι μενελαος λωχε ᾿ 

Κάμιψ “πυξοτερυμων ἐττα. τῇ ἐρθεμττα. προσηύδα. Α 

«πτον δὴ ψυ ἀνά βαψεκελόνετεσσα γῖα ς ἕτοαι ροὺξ, 

“σρὶν ἐμιἐοίκα 2. ἵκιεοϑαι «τα γγόλοτε γε ροντι - , 

δ ἀρε εγω ἡσόϑεες ο,2 λα. καῖα. Φρίγα. κοὼ καῖΤα. θυμὸν τ 

δῖος ἐκ ἄγου βυμος νσέρβῖος ὅσε μεθησά. 

ἀλλωτὸς καλέων δῶρ ἡ οέται ὀνϑέσε φιμὶ, 

ἀξ ὶς ἱεμαι κερεὸν μαΐλα. [ὰρ κεχολώσσγαι᾽ ἐεστσης « 

ὥ ε ἄρα Φωγνισας “λασι καλλίπτρῖ χαςσσους- 

ΣΈ ὐὐυλίων '4ες «αν θοῶς ὃ' α ΣΡηρδ: δώμαϑ'᾽: ἵκανε- 

στηλέμα χοὸς “τ ἀροισῖψ ἐπτοτρυμων ἐκιλόυσε . 

ΝΙΝῚΤΙ 



ἐγκοσμ ψτετὰ τ-ὦ, ΧΕ ἕταροι ϑηὶ μελαψῃ, 

ἀυποοϊταμβωμωμεν ἵμα. "σῥιαράμιῳ δνλοῖο - 

ε ᾿φαϑ'δι “χα ρα στον μάλα μὲν κΆνον ἡδνε ἐσπείβομστοο ἡ . 

ὅυξα. Ὡ'ὰρ ̓ φσβαιμομ καὶ σαὶ κλεισὶ καθ (ον - 

᾿Ἄστεοι ούσ τὸ ᾿ “σομάτοκοὰ ἐν Χο ϑυετίαθψν, 

μαὶ “παρα ρνμυν . σιχεῦλοθῳ ΖΧεδι ἡλυθεμς ἀμὴρ, 

“ταλεόναισος Φάνγων ἐξα αργεος ἀγϑρα. καῖαικιτα ς᾽ 

μαγτὶς . «πὰρ γεψέωγε μελάμπσοδιος ΠΟΥ ἐεμ ὁ 

ὃς “πρὶν μευσοτ᾽ ἐῤσιε “«σύλω᾿ εν μι πτεερὶ μβλὼν 

ἀφυῴος “συλιοισὶ με ̓ἐξοχα- Ὡὡλώμιατα. νδμων - 

ΔΝ “-ὁτεγδίου ϑιηλεὸμ ἀφίκμο πα τρίδια. Φότωμ ὰ 

υκλεαῖε μι εἰαύθυμιον α[αὐόστοατον ζωομηρὼμ - 

ὃς δὶ Χρημαῖα. “τόλλω. τελεσιῷορου ἐς ευἱοώτον 

ἄχει. δζλέσ-ως οὐδ ἐνὶ με[άροις Ῥυλανξόιὸ . 

Ὡιισιμιῶ ἐν ἀρία λέω 2 ιεδῆο κραϊεραλγεα. “ταύσιχων, 

εψέκα εὐλύιφα κον ρης ἀστις7ε βαιράας, 

σγεῖῳ δὲ ἐπὶ Φρεσι βηκ εϑεοὶ δὰ αγλητος ἐρῖνυς . 

ἀχλογ τ ἀλλὰ ̓ κῷνγε γκκῖρα. καὶ ἡλασεβοῦει ρενκονς 

ἐς πσύλομν ἔκ Φυλακης͵ καὶ τοσατο ἐργον ἃ ἐκ ἐς 

ἀγτήθεον ΡῈ κασήγυτωτείζωνα κα: 

γα οΟ Τὸ μά υνὴς δῶμα 9 δ2Ν ὅηωμ᾽ "κειὸ Ὅλημον, 

ἄργος ἐς ἵπωστυ ὁοστοου « “τοσβὲ (αρ υν δι σασίμιον πεψ} 

θαεέμ εμαι “πολλοῖσὶμ ἀγαίογοντὰ ργοισίῳ . 

ὠνθα 2 ἐμ με [ὠὰ ἴκια κιοὰ ἀνε εριφὶς ἔετο δόμα, - 

ὙΕΚΟ Ὡιαγτιφα τον καὶ μαΐμτηου ε κραταχῶ . 

αψτήφατος "εν ἔτικτῳ οἴκιλβα, ἐεράδϑταν ὃ 

αὐ]ὰρ οἱ κ͵Άπης Ἀλαιοοσόομς ἀμφια ραον, 

ὃν αδιὶ κῆρι Φιλά 9 ζ,« ποιτίοχος κιοὰ πολλώὼψ, 

“σαὐΤοίημ φΦιλοσοι τόνον Ἱκμο γηραος ὀυδὸομ - 

αλλόλετεμ βήβησίὶ [μμαίων εἰνεκα. Ὡιώρων - 

τῶν Ὡὐνάς, γέμον ταλκμ ἄὼν αμφίλοχϑεῖε “-- 

μάγος ἀντεέκετο πολνφάδιεά τε κλῴτοόυτε . 

ΔΛ ΜΚΤΌΟΙ κλῴτομ ν χρυσοβθρογος᾿ ἡρσαισεμ ᾿μὼς 

ΚΚάλλεος εἰμεγκα- δῖο ἥναθα μα τοισὶ “ὧ εἶ τη. 

δσταὶρ ὑτυέρθν Ῥῶν “ϑολυφΆ2Ὰ ἐα. μιάμσοην ἀσσόλλωψ; 

θηκε ϑροστοῶν Ὁ Χαρίογον ἐν βαψερὶ αμφίαραος͵ 

Ὅς Ῥυσσερκσίην Ὡ.ιἀσσεμάοσαῖο ΠΩΣ χολωθείς, 

ὠνϑόγε ναιετα ων παμτάο “σα σι βροτοῖσι ἐ 
- γ. «" ᾽ - Α ᾿ }} Ω 

“σον «ρὐος ἐσηλβε, θεοκιλυμεμος δογομα. ΜΕΜ . 

Φ- κ᾿ 



: ; ! ͵ ) ᾿ 
ὃς “-ὁτέμμλεμαί Χχονσπιλας “σαντο ονῶν ἐκεῖ χανε 

! 2 , , “- ᾿ : Ἷ 
«πενὸ ον τά χομεμομτε θοὸν “ταροα- μηὶ Σε ἐλαιμη 9. 

͵ Ν 21 

Καμῳ Φωψισας εστα. ἐρθεψ-τα. -προσὰν δαο 
ἊΝ ͵ ΝΜ 7 , “ ͵ [2 Φ3ι»"4 ᾽ὔ ἡ 

ὦ φιλ᾽  4σεῦνομτα κιχαμω τω μι χώρω, 
« ͵ 3 2) ΕἾ 

Αίοσομι ντστερ βθνέωμ καὶ ϑαιλεομος αὐστοὶ ραφτα 
- “- - Ι ͵ 

σπε ταῦϊον κεῷφαλεκς καὶ ἐτοιρων ὄμτοοι “σονται ᾿ 
2 ! ΡῚ ͵ : ͵ ͵ 29 “ , 

«σεμοι ἀρορμέμω νημερτέα, μη ἐπσκ ἄυσης - 
“ ΟῚ - ᾿,"" ,. " ὦ» ῷ Ι ΄ 

στὶς όϑε ἧς αὐ δρῶν “οβυτοι πόλις δε τοκῆες 

Τ ον οἰ ωτκλεμαχος ευψυμέμος ἃ ματοον κυϑνα.- 

Ἢ μ 

Ἁ 

5) 

στ-οἱ ἀρ ἐγώτοι ξᾷμε μαλ᾽απτρικίως αγοράσω ὸ 

εξὶ θα κας γένος φμὶ “πσαταρ Ὡλέμοι ἐστὶν ἃ νατίς 

{τότ᾽ εἐω - “γὼ Οὐ πϑκὸ αὐσεφθετο Ἄνγρω ολεϑρω ς 

“τοωεκα. νῷ ἀπ ουρονςῖε λαβὼν κιὰ μκα πελώψαν 

ἰλθομ “σδυσόμεγος σατρος: Ὡὺψ οἱχολεέμοιο . 

ον “ιὧσο “προσεψτε θκίρ είς τἰλῆδο - 

υστώτοι καὶ ἐγὼμ ἐκ. τα τρίδ' ος ἀφ γρῃ κατακ-τὰς 

ἐμιφυλοψ. «πολλοὶ δε κασίγυντοῖτε ἔταωτε. 

ἄργος ἀγνίπσυ οβοστον - κεεία. Ὡ ἐ νεβατεονοῖν ἃ χαιοὶ- 

τῶν ὑσταλάιαήμεγος ῥά ψαύον καὶ ἸΚΆρῚ πελαρμαν 

Φόνγὼ, ἔνᾳ ὑν μοι ὥσα. κα ταγθρώτους αλαληοϑ οι. 

αλλαῖμε ὑὸς ἐῷεοσαι ἐσ ήσε φυγὼν ἵκετ τά, σα. 

μμ ε καῖα κι τνωσι, Θυονὶ εεθεγβά, [αρὸ οἵω - 

οἱ Οὐδ σηλεέμκα χοὸς ποσγνρ γε πρτήον ἡνόνα, 

αν διασεθεέλομταίγασσώσω μπὸς ἔϊστης 

ὰ λλευδυ . αὐτὰρ κᾷθι Φυλήσ-εαι ὅκα ἐχώμον ᾿ 

ς ἀρα. Φωγίσα -ς δι ἐὩΔέξα το χαίϊλκεον ἔγχος. 

κα ΤΟ ἐστὶ κριοφιμ τ αὐγνσεμ μεος ἃ μ Φιελίοσης « 
ἀγϑλε κι ἀυστὸς ὑμὸς ἐβησετο “σορτοτσθροιο 

ὧν ππρϑμ γόνα -ρ ̓ ἐυφτα. καθεζέξο, ῥά πὶ Ζα εδι αὐτὼ 

, σε ϑεοκλυμιμομ. "πὶ Ωιὲ παρνεψισι ἔλυσαψν.- 

στλέμα. Χχος ὃ ἑταροισῖμ ἐσοτρώας ἐκελόνσεμ 

σσλων ἀ' πήεοϑα, τοὶ δ Ἰοσυμέμως ἐπ ἰϑομῖτο . 

ἱ στον δ᾽ (λα σῖμον κοῖλεης ᾿ψτόοοϑε μεσόζδ μὰς 

αἴσαν ραντες καΤα. ϑιὲ “σροτοόμοισιν ἐλησαν . 

ἕλκον δ ἴσία λώκα. ἐν ̓πρετῆ ἰδ τοί ῖς- 

“τοῖσι δ᾿ ἵκ με εμὸν οὔρον ̓ φγλαυκῶσσις ἀϑήμν 

λαύροψι ἐἡτααγὶ {οὐ «2 λύαθβε Ὑνὴ οΦ ρα Τα χῖςα. 

θὴνς ἀγνσάς ϑεονσια. θαλαίοσης -Δ ἀλέτνν νδωρ. 

Ὡλνοσεσττπελιος σπκϊόωμτοῦτε πσαροι α γυοὶ . 

ΝΙΝ ΤΠ 



ἡῶ χε φὰς “τεβαλλιν ἐττάγομἐγν 2 λιὸς ὥρώ, 

δῶ ε σαρ ἨΛιῶλα, δία ψ' ὅθι περαΤεονσὶν ἐν 4οἱ . 

θεν οω ψισοισὶν σα πτροίηκε θομστψ 

ὄρμεαψων Ἤν θαΐμαομ Φνγοι, Ἰηκεν -Λώῃ - 

“«-ὠὡ2ιύμτεμ κλισίμ οὥλυσενς καὶ ὩΧίος νφορβος 

“λορυφτω, Ῥαρρὶ ϑέσφιρε ἐλ ὀρπσεον μαιερὲς δηοι ᾿ ᾿ 

αὐἹὰ Ρ ἐτστά “τϑσῖος καὶ εδησενος ἐξ ἐρομ' ἐμ“το, 

τοὶ «οζαυσενς μέγεφιε συδώπεω τπάρντις ων, 

Ἄμὶν ςφ ἐμ δνκέως φιλεᾷ μήμωτε κιλά 

«ον ἐνὶ πα θμιῶ ν ὀπτρωε “ΠΟΛΊΩΝ. Εε- 

Κι ἐκᾶνθι δ τυ. αχε καὶ δέοι τ αϑῇ ες “τ΄ ἴροι 

πῶθεμ προτὶ ἀαν λίλαζομ αι ἀταομέεοϑιοα 

πᾶοχ ὄσσων ἧἴγα. μιῆσε καταυ Χὼ γκκαὲ “ταιρους . 

αλλά μοὶ 43,5: “ποθ ἈΦ »καἡ ἀμ κγε μιόμεοϑλον ο΄σαοσομ . 

ὁςκέμεκ 4 γαῖ. κατα δὲὲ πῆ ϑλὶν αὐος ἁμαΎΚΗ 

πυλάγξομοι, αἰκ ἐντῖς κοπονλίω καὶ “σύρμομ ὁρεξπ» ᾿ 

Καὶκ λϑὼν “ρος 2ιώμα-ἐοδλνογῆος ϑάοιο 

«τἰελον 4τοιμὶ “δίφροι “σηνελοσσση . 

ἡ» ούκεν μεγκανρεοσψ νυ φιαλοισι μλγῴῳ, 

τ τοὶ δάτγου Ὡλοῖευ ομήατα. μυρῦ Ἔχομστες . 

ἀρξακ 4; διρώοιμει ματω. σφίσιν Ὁ ϑελοι ψ» 

ἐκ. γερτοι ἐρέω. συ ϑὲ στ βεο καιμόυ ἀκουσομ 

ἐρμι4α οὗ ἐκ ατῇ δα κόρον ὁ ος ῥα τε “αψπωμ 

ἀγϑρώτεων᾽ ἐργοισῖ χοιρν κὰ κνῶλος Ἄπσαί(4- 

Ὡαιρησοσιωμον ουκάγμοι ἐρίσιφεν ς βροτὸς ἅγιος, 

σον ὑρτάν ϑπησας δίαντε ξυλαζέαγα κεασωω, 

“ιαβώσωτε κιαὼ οὙηστοι, κ ἀὰ οἴμοι οὐσαε, 

δα “τ επτοῖς α[α βοϊσὶ "σαρα διρώωστ Χέρμες . 

Τὸ ϑὲ μεγο Χϑέσας ττροσέφης ̓ νμαιεσυδῶσεα- 

ὼ μ-οἱ ξένε“ τίντοι ἐνὶ φρεσὶ τοντο νονμεα.- 

ἔτλαο, ἡ σιν γε σαῖς Χν λιλαι εκ αὐ 95 ὀλέοϑιαι, Ἔ 

ἀδὰ μινπασμρὼν εθελές κατα διώμαι ὁ ομῖλον . ἌΡ 

τῶν νθρίοτε (ιν σιδιηρεομς ὀνραμὸν Ἃκά. 

ὅτοοι πτοιοίΩΣ ἀσὶν νπτοδιρασήρες ἐκ ήγων. . 

αλλὰ ψίοι χλαῖμαις 42) εἰμεέμοι ᾿ϑλὲ χίποῶμα.ς . 

«ἰ ὅδε Ἀν απὸ κ ἐΦαιλεὶς καὶ καλα. “πρόσωπα, 

δίσιφιν υπσοῦν ρώωσν . ᾿ἐνξεεῖοι φε τρασσεζαι 

σἱσποον καὶ κρφὼν "κὩοῖψον Θεδρίϑα σῖν - 

αλλ μέμον γαίρτις τοῖ ἀψίαττοι πραιρεόμτα » 



7} 

ὀντεγὼ ουτέτος ὅγος ὃ ἑττσάρων δΐμιοι (σὴν - 

«Τὰ ρ ἐπ ἰὼ ̓ελθοισιν οὐλνοσῆος Φίλος ἡος 

Κ φνόοτε χλαϊναγτε χι πτῶμα τε κατα. ἐν 4. 

“ει 4 συκσε κραδκ ϑυμοςτεκελά ᾧ- 

ὍΜΩΣ ἡμάρετ σάτα “σολυσλαςζλίος οθλνονσ ὡς Ὁ 

αἰϑίόνπτως εὐμαμε φίλος 2 τὶ “σαὶ Ὑεμοίο, 

ὡς ἐρεοὶ « ΟὙΤι τστωσας ἀλης καὶ οἰόνος μῆς 
πῦλα γκτοσιώις ὥλουκ. ἐστὶ κα κώτιδου δηο βροτοϊσίψ - . 

ι λλ᾿ “ψεκονλομέμης [απρὸς κακαὰ κιρλε εχονσῖμ- - 

ἁψέρες ὧν τὴν Ἵκητοαι ἀλη καὶ «σήλεα. καὶ ἄλγος . 

νι Ὡεε- {|σ’ χαγαας, μ4νω “με κήνομα αψωγας, 

«πὰ γεμοι -- μντορὸς οὩ δ νοσῆος βέήοιο ; 

πατρὸς ϑ'ὸν κατελῴτ ἰὼν «αἸτήραος ὀνόνω͵ 

φυουζι χρλώδα υτγὰς κελίοιο - 

δ ἨΩλ ήτεθρα οἵ καὶ ̓ ᾧυ αἴϑιαο δόμοισι 5 

ὃῳ “δ ωρο ““ροσεψαε συβώτης ὀρχάμος ανδιρὼμ ῥ 

στ-οἱ γὰρ ἐγώττοι ξάμειμκαλ᾽ ὑσπρέκέως ἀγοράσω - 

λαερτης δὰ (μι Φὠς τὶ 2, εὐχῆα αὐ 

ϑυμὸμ απὸ μέλεωμ ᾧΦβθιίοϑια διςεμ μεγάροϊσίῳ . 

ἐκ-σαγλως β “σοιῦδδος ὀδιυρξστοις οἱ λζομέγοιο 4 

[Κουρι δία τ ταλὸο ΧΟ.) Ὡλαἴφρογος με μκαλίσα, 

Ἧκα χασυοφβθιμ μη κιὰ ἐμ ὡμιῶ γήραι θεκιν 

ἭΩΝ α Χεὶ ὅν “σαιδος αὐ σεφθῖτοκν δια λίμοιο 

λάίαλέεω ϑαναάττω σιμὴ θα γοι ὃς στὶς ἐμ οε. 

ὠυθα δ εψοιβναίων φίλος Ἀμκὰ φίλα. ᾿ερόοι Ν 

οῷρα αϑὰ οὐ ὉΝΝ κάμη εὴμ ὦ χεονσα πὸ εμσσσας ἃ 

τόφρα. στ μοι φίλον Ἔσκεμά-αλλησαι καὶ ἐρεοϑ'ας 

ὅωμεκα κἱ ὐτν θρεξιν μα κατ μμη τ αννσεέσλω͵ 

θυγα τι ἐριφθιμκτὼ ὅτυλοτασιωήεέκε “σαιϑλωμ ᾿ 

σ--κόμον ἐτρεφόμιω ολίγον ιυτιμ ποσὸν ἐτμια 9 

ἀυτὰρ ἐσ ηβίω “σολνκραῖον ἵκιομ. εϑ'α μιῷω . 

τῶ μὲν σάτα σαΐμιῦτε Ὡλοσαν καὶ μι υρὶ ελομτο 

εΠὰρε εμε ἐχλα ἐγανῖ ε χυτῶνα τε εἰμ τεκ {μκ 

Καλὰ μαλ᾽ αμφίεσα σα. “σοσὺὶν δὲ υππσοζλημαῖα. δον 

ἀγρόμνδε “σροίαλλε φιίλά ϑέμεε γεκροβὶ μαλλοψν . σα. 

νιῶ δ᾽ Ηὸ ΝΊου τῶν ἐπὶ ὃν ὅομι δινγαίμοοι αὐἹὼ 

Ἔργον «ἐξουσῖν μάκαρες ϑεοὶ ὦ ἐσ μείω 

“τ-ὧν δ᾽ ἐφαγομτ' συ ίομτε καὶ ὐϑιοϊοισιὶν ἐϑωκα.- 

ὠκῶλ αρα ΖΔ αποίμας ουμήλιχόγεσιμ ακονσαι, 



" 

ὅτι ἔτος στ τὶ ᾿ερίον ἔτ κακομ ἐμπέσῃ οἴγκω 

ἀψδρες τ φίαλοι, κε εία, δὲδεθες χαυτεονσὴν 
3 ͵ ͵ Ἂ ν«' ο ἢ 

ἀντοα. Ὡ Δ εαπσοῖνης ῷα οϑαι καὶ ἐκ σχα- αυϑεοῦ αἱ - 
“ 3] ' ͵ “ ἵ 

γι αὶ Φα γέμει “πἰελεεμ το, ἐσστῴτοα. δεέκαιτὶ ΦῬεοϑαι, 
» - " μ 

ὙΡροΟΡΏΝ. δια -τεθυμομὰ 4 2 μιώεοσ ιν Ἰαιμά - 
! , - ΟΝ Ὄπ κ' 

τονῶλασσα μαβόμιμος ποροσέφη πσολυμις οϑίνον ὅς 
[ ᾽"» Ε7) “ 

“σότσοι, ὡς ἀρα- “τυτϑὸς ἐὼν ἐν Ε συβωστια, 
διῶ ͵ τ᾿ ! ΕἸ Ν ' Ἶ) 

“σολλον α-σευλαγχϑης σὴς “σαίῶλος ΗδῈ “ΤΟ Μὼμ ὁ 
3) ; , ͵ 

ἀλλα γελεοι “τ ὅδε Φπτὲκαὰὼ αῤεκέως καϊαλεξομ «. 

μὲ διεστράβατο “σολὶς Ἰὼ τον ὀψρναγια.: . 

Ἡ ον ̓νασαασπκε ἐμαὶ καὶ τοοτψῖου ἈΤᾺΡ . 

᾿ σεγε μιουωωϑεῦτα. “σαροιεσῖν Ὁ “σαρα. βουσὶν 

ἀγνῶλρες δυσμαῖς νηνστὶν λαβον ᾿Ὡχεσέρα σαψ 

τουξεαψοφος “ρος διώμαϑ'. δὰ ξιογ ὦ μον ᾿ὩΔωκεμ - 

“τογον ὥστε τροσεσε σιυβώστομε ὄρχαμος ανδδιρώμν 
ΩΡ 

ΕΙ «εν ας ρ δᾺ τα τα ῥα γήρει ἐδὲὲ μάπαλλας, 

"ἀν νῶ ξιωϊφ καὶ τέρτσεο “μετ οἶμον 

ἥμιεγος - ἀὐγϑέῶνε ὑνκτες αθέσφαῖοι -᾿ «ἐπὶ λεὲν ἄνα ̓ 

ξαὶ "δὲ στ σομ ἐμοισῖν δὐςονεήδεψ «οὐδ ἐτοῖστε ΧΡΝ 

ρὶν ὡρν καΐαλε χϑαι. αν καὶ Ῥρλὺς κσγος- 

“ὐν αλλὼμ ὥσοψα. κρα δὲν καὶ ϑυμος ανώγά 

ἐν διέττω ἐξελθὼν μα 2 νοὶ Φαιψομεγηφι 

ῴανισας δ΄ μ᾿ νεοσν ἀγα κΤορίκσιψ ἐ“τεοϑω 9 

νοι ἐμὶ κλισίην “αὶ μομστ-ετε Ὡλωγυμέμω τέ, 

Κι σῖν αλληλὼμ τὐπσώμ θα. Ἀφυία λέοισιν 

μψωομέγω . μξτα. ὙαβΙ εκαὶ ΦΔΎΡΣ τερσσσι ἀνὴρ ̓ 

Ὁςτῖς ΔΝ μάλα «σολλα. “σαΐϑη οὶ εἰβόλλιύσπῳ ληυϑὴ φ 

σγ-ον τὸ ϑέτοιε ἐρέω, ὁμαμά ρέσα δὲ μίτζαλλας . 

νῆσος τος συρὶν κι κλησκε αὐφαον ἀκούᾳς 

ὀρπονγίης καϑυτσῦθεν, Ό8ι τροσοὰ πελίοιο . 

Ἐ “τὶ πυϑίσληϑης λίημ “τοσομ ἄλλα [. αι ϑμ μὲ 

νβοτος Ἔνμηλος οιψοταλνϑας πτολύτπτυρος : 

οὐ μὰ ὥτσοτε Ὡλήμεον ἐσερ ΧΕ αι ονῶλ τοῖς ἀγν 

υὐνοθα ἐσ ἱανγΎδν “σεέλεται διέλοι σ᾽ βροττο; σὶῳ 

αλλόσε γηρασκωσὶ -οόλιν καῖα. φνλ᾽ αὐ ἐρώσσων 

ελθώμγε ΦΡΎΜ ροτοοξοςς ἀὐττνώγλὼν αρτέμιῶι ξωὼ 

δίς α-νοῖὶς (ελέεοσῖνε οὶ Χόμοεψος κατ ἐριϑυῳ . 

ὦγνϑα. δίνω “σόλίες δ χα. δέσφισι τὰ {ἴα Ὡιεδὶ ὁ -πτας « 

“τ σίνδος αμιΦοστορησὶ “σαΤηρε ἐμὸς ἐμ. φασίλ ὅν Ἐκ. 

, 



κι τησίος ὁρμ ἐψίῶλας ἐσ ἠκελος αϑαγμαστοισὴμ . 

ὠνθαδιε Φοίγικες ναυσί κ νοι Ἰλνϑον ἀγῶρες 

τρο Και ΝΡ ἃ γοῤῖες αὐνυρμαῖα. νηὶ μελαΐψε- « 

Ἐσκε δὲ αϊὸὺς ἐμοῖο [υων Φοίγτοσ νι οἴκω 

ἱκαλητε μεγαλντε καὶ αἰλαυὺ ἐΡΎ ̓φῶλυα. .. 

τζέαρα Φοῖγικες «σολντσαισα λοι Ἰνδόν . 

“σλιωονσῖ σοῖς πὸ πρώτα. αἰγν κοίΆν “ἀρὰ νηὶ 

ὄζνα κι ἃ φιλόστοντι, τατε Φρινας ἡσωυϑδο ὁ 4 

θνλιντερησι γυναιξὶ, καὶ ̓ φδυδγοςῚ εη στ μ - 

ἐρώτα 2, σάτα τὶς Ὧν γκοὰ “σοβεμ εἌβοι . 

"2 λέ μαλ᾽ αὐτίκα. πάρος ἐσίφρα δὲν νυ διφίς ζῶ 5 

ἐκ. ϑὼ σι γος “τολν χάλκον᾽ ἐὐχόμαι ἔμαι.- 

ζου ΡΗΏ φ μαρυβα γος: ἐγὼ βυῶλον ἀφρμήοῖο, ᾿ 

ἀλλα μαγμήρσαξαν “-αΦίῖοι Ἀκίσορες αἀνῶϑλρες 

αὐ γρόϑεν ἐρχχομεέψημ " “σέραισαν ὀδέμεε δεῶρα[α γοῦες, 

“πτουξεαγϑρὺς “ρος δώμ αϑ' δα ξίον ὦ ὦμον ὥλωκεμ . 

ἢ υμὩϑ ἄντε τοροσέφσες ἄφνρ; ὃς ει στο λάϑρη Ν 

Ἡ βάκε τω “σαλὶυ ἀὐυτὶς δήμειρεην οἰκιῶν ς εἥοϊο, 

οφρα. Ἰῶλης τάρβος καὶ ματέρος Ὁ ερ: φές ζ,ο, 

υὐούς τὰ γὰρ Θ᾿ 4«σὶ καὶ αῷρῴοι ῥξα Ἀέομετηθα . 

μὴ ὑγξ ὥστε τροσεζσεε γυων κα αμεέβῴξομυβϑο 

φικεν ἡξαὶ ἐρούεν ἡ ά μοι εβξλοιτέγε νανττοος 

Ὅρκω -“σἱσωϑημαι ἀσσημομα ιν οἴκα- 2. “σα ξήμ δ᾽ 

ΠΣ ς ἐφαϑ'. παρε ζῶ “-αὐῇες απὐώμψνομ ως τ ἐλόνε ι 

«ὐ]ὰρ σα βο ᾿μιοσταὐ ετ λ ἀισ αν ε “τὸν Ὅρκου Ἢ 

“τοῖςῶν. ἄἀμτῖς κμεγεφισεγων κιοὼὶ ἀμφοξεο μιυϑὼν 

σιγη Ὧν ατίςμε “σροσιωζλαίπωε ἐππσέξοσ μ 

υμιετάρων ἑταίρῳ συμθλίμεμος ἱδεν ας, 

σον ἐπὶ πρίων, με τας “σοτὶὩ λῶμα. γέρομτοι 

ελθὼμ ἐξα - ὉΌΝ οἱοσα μέρος κοΤαζλησι 

ὩΔ εσιμιῶ ὧν ἀρία λέω μην ἐσ φρά σία: Ὀλεϑρον . 

ΔΛ ΧΟ ὧν Φρεσιὶ μῦθον . ἐπ γενῶ μου ὅλων. 

ἀλλότεκεν δᾺ θῦς πλάι βιότοιο Ὑέμοισοο, 

ατ[ελίνμ οἱ συφτα. βοῶς ἐς λώμαϑ' ἵκιοϑὼ - ὶ 

οἰσω γὰρ κοὶ χρυσὸν ὅστις Χυσο χριος Ἔλϑη- 

Κὰ: δέκεμς ἀλλιυίβα, ἔρου ε[ω πὸ ἐέλουσά γε Ὡιοίω - 

““αϊῶλα. γὰρ «γδρὸς ἐκ ἐμὸς ὠνὶ μεγάροις αστῖτα ἤλλω . 

προλάλδαν δὰ ποῖον δμαῖο χϑώγπτα. θύρας ε.- 

σύνκαν α γοιμιεπεὶ ὕμος . “ὁ. υμεῖν μινρίον ὦμομ 

, 



αλφοι Ὅτι “σϑα σε ε “ρος ἀλλοϑρόους αγθρώτους ᾿ 

"ἀλλὰ ἀρῶ ως ἀ-τουσασπσερκ πρὸς “λὼμαἴα. καλα- 

δίΩ γιαυστον ἁσσα γ]α. “σαρήμην ὡωθὶ “εέμογιτ-ες 

ὧν νηὶ γλα ῷυρα βίοτον “σολὼ ἐμ“ ολοωμτοο . 

ἀλλότε δ κοϊλη ϑηνς ̓ χϑίχο τοῖσι μεεοϑεαι, 

καὶ τόταρ ατίς λον νας ὁς αγγήλᾳ γυμσαχεὶ « 

Ἡλυϑ᾽ ἀγὴρ “σολυϊζαρῖςε ἐμοῦ πρὸς κω μιμῆαν “πσαὸς 

Χρύσεομ Ὁ ρμουν Ἔχων μετ Ὡιἀλεκῇ Ροϊσὴμ ὥστ. 

“τον ὧρ ὧν μ-εγαίρω ὍΔ μωαι καὶ “σότψια. ἈΤῊΡ 

χϑσὶν αμφαφουζῖοκο ᾿οφθα λμοἱσην ὅρῶμτο 

ὦγομ υπσοσ χόλεεμαι « ὁ2 ἐστι κιοτοεμδυσεσϊωσση Ὁ 

τοι ὁ καμμώσαἐ κοίλην ἐστί ψπα. βεθδηκ4- 

Ώ με χάρος ἐλονσ-α. Ὡιλόμιωψν ἐξηγε θυρα. Ε . 

“υρεῶνεμὶ “σροδόμω ἡμιὲυ δέπας ἤῶλε τρασέζας 

συλ Ὡλστινμόγων, δικόν -σασπτέρα μφετἐμοῦο . 

δι μὲν ΣΡ ἐς ϑώκον “ρόμολον Ὡιημιοιότεφημομ». 

ΩΝ αν ἀλήσα. κατα κ. ρύΤασνυὸ κόλτσσω 

᾿κῷβεν ᾿ αὐ]ὰρ ἐ[ὡ ὧψ “πσόομὴμ αεοϊφΦροσιωκσι . 

δυσί τ ελῖος, σ᾿ κι Ἰοωμτιοτε στὰ αγναι . 

ἡμφε2λες λιμέμα κλυτὸν ἡλθομεεν ὥκα κιογζες - 

ἐνϑ᾽ ἄρα, Φοιψίγιων ἐμ «γϑρῶν ὡκν τος νευς - 

δ; μὰ ̓υφταγαρβαγες ἔστ εσλεον νγραὶ κελενβα,, 

ὕω ὁ ἀγαθιβα σαΐμεγοι ὑσϊολεφεὺς ονρομ Ἰαλλιν - 

ἔξημαρ μὲν ὅμως “αλέολειν φϑκίαςτε καὶ ἀϑβαῃ ̓ 

αλλότεος οϑλομ οὐ ἡ Ἡμεκὴρ ἐσὶ ̓ ζεὺς βϑηχκε Ἀιρορίωγ; 

σιὼ μὲν σάτα. ὠαΐκα βαλ᾽ ἀρτεμῖς ἴο Χέαρα. κ 

«ντλωζκ εν δούπενσιεπτεσοῦσῶς ᾿ἀμαλίη κηξ - 

κα τω μὲν Φώκησϊ καὶ ἰχϑυσῖ κυρμα. Ὑγεψέοϑ'σι 

ἐκβαλον . αὐἹὸρ ἐὠ λισστομην «καὶ Χῆμεψος ὙΤῸρΡ " 

“τους; θά κη ἐστέλαασε φέρων ἀγεμόστε κακὰ νΏλωρ: : 

ἐγθαιμε λαέρτος “τρίαϊο: ΧΤεα προσ ἑοϊ σὴν . 

ὄντ τώϑετε [αταν ἔω ων ἼὩον οῷϑαλ μιοϊσὴῳ . 

ὀγακ ὧν δἸογεγκος ὀζλυσιενες ἡμάβαρο μιύβω - 

υμα Ν μαλα. ϑηλιοῖε οὶ Φρεσὶ ϑυμὸγμο ορίγαςς, 

ταντα- ἕκαστα. Ἀείωμ Ὁ τὰς» δ “σαὐθες ὥλγεα. ϑυμῶ 

λλ᾿ πσγτο σοὶ μ. ἐν σαρα. κακακῶ ἐοϑ λον, ἔθη Ε- 

ζενς, ἐπ ῴ ανϑδιρὸς ὡλώμα τἀ φίκεο-πολλα. "ογῆσας 

πον «'ὁς δῖητοὶ σσαρε ἐχά ϑρῶσιμτε “σοσυ τ. Ε: 

ἐψνκέως- ϑώςφςζν᾽ α[αθὸν βίον «ω7ὰ Ρ ωγεξ 



Ω 
οὖ 

“σολλα. βρόϊώψ ἔτ ἀπε αλώμεμος ψϑα 2 ἱκαίγω - 

ὡς δι αδὰ “τοιαῦτα. πτρος ἀλλήλους βογοβόνο 

Καϑὸ δραϑετωυμῶνον, “σολλὸμ ἐπὶ Χρόνον. αλλεὶ μἴνωμθα.͵ 

ἄν ζα. ὙῚ ̓μὼς κλθεν ἐνϑρογοις διῶ ἐσσι Χερότον 

“στλεμιαίχον ἐτταέροι Ἄνομ ἱογία. ἀπ χϑις ελον ἵσου, 

Καρπαλίμως τ ὧδ ς ὅρμον “τροέρυσαν ἐρίπ- κοῖς ᾧ 

ἐκ να «Ἶεβα λον - κατα 8ὲ πσρυμ μησὶ ἐλησαν . 

ἐκ. δὲ κιὰ αὐ]οὶβαϊμον ἐπὶ δηγμειμι βαλαόξης 

ὩαζυψοντἐὙτωοῖ ο κιβωμηιότε ἀιϑοιστα οἶμον - 

εὐἹὰρ ἐπα πόσος καὶ ἐδυντνος εξ βου ἱεμιτο - 

“τσὶ δὲ “π-αλέμα χος -σεσψνμέμος ἤρ χέξομιϑωρν- 

υμάςανν υυῷ ας νζλελοψί νῆα. μἔλώψαν . 

αὐὸρ εἴων αὙρονΩ ἐστε λ ἀσομαςῖϑὲ βοτηρας Ἢ 

ἐπιγἐριοςῶν 4 ξςὰςν ἴϑνὼν ἐμ ἐργα: κασάμι- 

δΝ ᾿πῶθεν δέκα υμμῖν σὸ διοιπσορίου παραθάμίω, 

2. αὐτο θὼ κράφογ]ε καὶ οἶμον ἡ υπσοτοοῖο ἢ 

Τ' ὁν2.. ὡῆε πρεδμήοι ϑεοκλναι εϑος βεοφϑλις- 

“σκίαρε ἐγὼ Φίλεσέκ νον ἴω -πιδυ Ὡῶμαϑ' Ἱκώμοι 

ἀγρῶν δὲ δι κράγαιω ἰθαῖκαν κατα κειραγέουσηψ, 

Ἦ εἶϑυςς σις μη} ὥως δὲ γα σο!ο Ὡλόμοιο - 

τ΄ ον δ᾽ αὖ πιλέμα χος επρύμοεμος ἃ γητοΐον ἐνῶλα . 

αλλος μίψσιαν ἐωγε καὶ ἡμετβομδὲε κελοϊμιμ 

᾿ἐρχεοϑὸν γάρτοι ξεψίων πσοθη, ὃν ἰ σοὶ ΟῚ 

Χάρου ἐυάτοι εγωγελὰ αὐὐξογομαι, ουδιεσε μον“ ΤᾺρ 

ὈΈα.: “ον "ἊΝ γάρτι βαμα. μυμσηρσιψὶ οίκω 

Φαιψέτοι δα ασσὸ στοῶν ντβωΐϊωὶ ἵσπον νφαιγέ- 

ὄν αὐτοὶ αλλομ φῶτα. “σἸφοώσπορμαι ὄψκεν Ἵκμοὰ 

ὄσρυμ α- ΧῸν "“σολνυβοῖο Ὡιαἴφρογος ἀγλαὸν ὑοῳ - 

“τὸν νων σὰ ϑεὸ ἰϑαικ ἡσίοι ᾿ἀσοροωσὶ . 

Κὰ ἰοὲρ “πολλὸν ἀρίσος ἀμὰρ μιεριογένττε μια λῖξγκι 

μιστέρεμιὼ [α μευ καὶ οὔ νόσος γέρας ῥ εξ . 

ἄνα. ταγε ζενει οἱ εν ολυμ’στος ἀαθέρὶ γαίωψ, 

4 καισφὶψ “ρο γαίμοιοππελόυτασάνκα κὺν ἀρ. 

ᾧ ε ρα. ὅι ᾿φ- μοι ἐτεπῆαϊο Ὡλεξιοςο ὀργις , 

Κίρκοεῖ απσόλλωψος τα. χὺς ατίελος - “ἐμ δὲ ἀ ζδιον: 

στ ἰλλεσσεέλάα ν χων, καΤα δὲπτῆδα. χόνῳ ̓ ραζε 

μεοσηγνς νιὸς τέκοι αὐῦον “τ-λεμαἴχοῖο - 

“τὸν διεθεοκλύμεμος ἑταίρων ἀπ σομόσφι καλέσας. 

ὀνταρα ὅι ὧν χερὶ ̓ πσοςτ φα τ ἐκ τογνομα ᾿ 



τιλέμᾳ χ' «ντὶ ἀν δυ θεον ἨἌΆυβε Ὡλ εξιὸς ὀρυῖς Ν 

ἔγνων [ ἀρμν ἐς ἀντι. ᾿δὼψ οἱωμὸμ ἐομόττα 

υξιΕΓερονῶλουκ. ἐπὶ έν ὄνε βα.στὰλ ἀστίδου δγο 

ὧν Ὡλημωίβακας. αλλ υμιάςε καρτιοὶ οὐδ. 

ὃν που ΤΝλ μμῶ, βέρε “σευψγυμέμος ἀγτοον. ἄνϑα. . 

αἱ (ρ τρντο ξένε, ετος το ἐλεσμεέμον ΔῊΝ 

στ-ῶκε στ-«. χα. Ὑμοίΐης φιλότηταύτε “σολλα-τε φῶ ρα 

εξ ἐμ δν ὡς μτίς σὲ σωωαψομ εμος μια κα ρίζοι . 

ἡ καὶ “τήρτμον “προσεφώμεε “υἱὸν ἔτα ΡοΡ " 

“έραιε κλυτάδη. “σν ν ϑέοτατον κι μαΐλισα, . 

“σα θμεμεῶν “ταρωὼν δΐμιοι “σύλον ᾿φςαΐ μ΄ ἐσομτο . 

Κὰ νῶν μεοὶ “τον ξήγον ἀγὼν ἐμ ὀνώμασὶ σοισὴν 

ἐνδυκέως ΦΙΆεάμ κι τηεμιεν ᾿ἀστόκεμ Ἔλϑω « 

ἐν “τ ῴρωος δ᾽ουρίκλυπος αν τοου ̓ πυόνα 

ταλέμα ἐν .4 [ς ἀρκεν οὐδε, “σολωω Χρόμομ ἐνθαίϑὲ μι μοῖς 

“τονε “"δεγὼ κομιτῶ ξεμίωψ Ὡιεῦιον “σοϑν ἐπαὶ ὸ 

ες 4-τῶὼν ἐσσὶ γκὸς εθην ἐκελόυσε Ὡέέταιρονς . 

ἀυπτονς ταμρβαωμήν ἀγάτε “πρυ μνῆσια. Ἄυσαι. 

δὶ ἱὩδι ξ 4σθαιγου καὶ ἐπὶ κἌηοὶ καύθις ον. 

σιλέμαχος ο το πτόασὶμ ἔδασαῖο κα λὸ το ἐϑίλα.. 

εἰ πο ὥ ὰ Ἀκεροον ᾿ε{ χοςακαχμέμον οξέϊ χαλκῶ 

νηὸς απ κριοφὶν “πτοοὶ 2. ἐπσρυμγησὶ ἐλυσαν- 

δι μὲν ἀνώσαψτες σ΄ λέομ ες πόλιν ὼς ἐκ ἐἋ δυστε 

πιλέμ. αὐχος Φίλος δος ἀρ ρος βῴοιο . 

τὸν “ὦκα “ππροδίβῶντα. “τοὺ δὲς Φέρον, ὉΦρ “κα ἀυλιὼν 

Ἔυβα ὁ ΟἹ ἄσαν νες μαλα. μ-.-ον βίαι; βθις συν βώπρης . 

ἐοϑλος ἐὼν ἐπσίανεμ ἀνα χτεσῖν ἡσῖα. ἄοως- 

ὙΠΌΘΘΟΙΟ ΤῊΝ Π ΟΉΡΟΥ ΡΑΥΔΙΑ͂Ο 
Ἄβρομστοος Ἀεῖοὺς ἀτῤβαὺρ σπλεμα χουτσεμ σοι ἣυ 

"μαιος φς“-ἰὼ “τὐλὴψ οφῴλων παῤ μην μμαι “τον ὃ εσασο 

τουτὼ ἜΡΥ ἰαψ .γἱψέζαι δὲς τοῖς ἐξκες ὁ δ' υοσεωξπσρὸς 

“τὸν ον ἀνα γὙγωρισιμὸς καϊαὰ βούλησιν ἃ ϑηνξις - κολτῶν 

ἐπὶ τὼ ἐνεδ ρα γ]Τηλεμιαῖ χοντετα μείψων ἐπὶ Ἰὼ -τολὶν 

ὙΠ οΡΟΦᾺ . 



᾿ολγοοθελο Π ὉΜΉΡΟΥ ΡΑΨΌ ΔΕΑΟ: 
ΠΙ ζῶ ρα πηλέμια χος ἄγα [ψωρίξ4πττα τέρἑον 

ΩΝ ἄυτὰν κα λὶσίας οὥλυσάς 

καὶ θζος υῷορβός 

ὠνπτυωοῖ Ὁ ἀρίστου ἁἰμικοὶ κά 

αμεμω πῦρ, 

Ἐκυιμ αὔενομπας μα. 

Ὑρομιεμοισὶ σϑεοσὶ . 

στηλεμα. ΧοΡν δὲ -υϑίσαιψουν 

[Κιώις υλακοόμωροι͵ 

υδιύλαον “τροστοῦ α.- ἥνπος 

“Δὲ Ὡλῖος ὀϑίνασενς, 

σ΄ αἰμοῦϊ ἀστεκιας δέτε κΤυτσος ᾿λϑε: ΒΕΥΤΕΣ 'ν» 

δι ψαζεαρ᾽ εὐ σιον' “στα, τῇ βόεῦα. “ροσανῶλα, ̓ 

᾿ἐυμαν, κ᾿ μαΐλα “το ἴςτοι “λέζσται «ὠγθατξεττα ἴρος, 

δ κὼ ὼ [νώρί μος διήος σφκωεςὸν Χ υλαουσίψ, 

δα. τ δισαίψονσί. ̓ τυοδιώγαννοὺ αρνλβοη ἡ ἀκονωο, 

ὅτο τὰν Ἄ ρητο “νος, ὅτεδι Φιῖλος τος 

Ἐπν ὡγὶ ἱ πτροϑυροισί - "τὰ Φωγῶξαγόρονσε συβώσης 

ἐκ Ὡξα ρα. δι χάρον πτίσον ἄγγεα, στοῖς ἐσοράτο 

Κιρνα «ο ἀάϑοτστα οἶμον - .Ὁδ᾽ ἀνόμων λυϑίανα κῖος - 

Κυαε Φεμῖν κιφαλίώτε καὶ ἄμφω Φα. εα. καλα, 

χέρα «τα μφοτέρας. θαλβὸμν διεδι ἐκσεσε ὥ,αίκρυ ὸ 

ὡς δὲ πατὴρ ὃβῈμ “ταϊῶλα. φ: αρροῦεον αγασττα “ἃ 

ελθόγτεξ ἀσσϊκεγαινς εκά τω ὠνϊαυστοῶ 

ΕΣ τιλνγ πον ποῶε ἐπα λγεα: “σολλα »εοΎ σ᾽ Ἡ, 

ὡς πότε πτηλέμ σα χον θεοφονεα, δος Ὁ ὑῷορβος. 

τα α κυσε υϑιφνεὶ ὡςεκ ϑαγα τοοιο Φνγόμτοα. - 
καὶ Ῥολοφυρόμεεγος᾽ ἔσεα δ δόεγτια: “σροσηνῶχα. ἢ 

ἤλϑεες “λέμα χε: γλνκερὸν Φὰ δὲ ΑΝ [Ωγ ε- 

Ὀ{εοϑιαι ε ἐφαμίω͵ ΡΣ ΓῊ  Χχέο υνὶ “συλογῶνε . 

ἀλλα γε νὼ Ἄσελβε φίλον τέκος ὀφρασεὶ ἐυμῶ, 

τερομοα ἀσορόωψν νέον αλλοβθ ὠγψῶλον ἐογότοα: Ρ 

συν Ὑαρτὶ βα μιὰ Ὑρὸν ἐσερχεαώ ουξλ ένορεκας- 

δὲν δμεσ δημ. ἀάς. ὡ «[ρ ὑύστοοι ̓ ναζλε θυμιῶ 

ὩΨΩΝ ρῶν μγησάρωυ “προσοραν αἰῶινλον Ὁ μῆλον “"- 

τ ἢ Ὁγῶν. ὧν τηλέμαιχος αυγνυμεμος ἀμστοῖον να. 

Ἐασῆ σὰ ὄντως αὐτήα, σεβεν᾽ ἐμεκ υϑαζ ΐ ἱκιάγψω͵ 



ὀφρασετοφϑα λα οἱσὶν Ἰῶχω γι αὲ μιν ον ἁκουσω, 

μοι ἔμε « μεγάροις ΑΗ ΤᾺρ μεμάῚ κἐστὶς ἨΔ ν 

«γδρώγε αλλος ἐγμμ. ψιΟΩλ νοσῆος δὲεσσον ὄδινν. 

Χχατῴ ὠνάγαιωμ καίκιαρώ, χυια, κάτα ε Χονσα-- 

Ἥ ὁγῶλὦντε “σροσεφτ ἐσνβώτοης ὁρ χάμος ἀνϑλρῶν. 

γε οἱ Αίην κιήνηγε εεγά “σ΄ τλκοτοθυμιῶ 

σοἱσὴν εἐυὶ “-ἐγαίροισὶν . οἱ υραὶ δὲὲ δι αὐ 

φθίψυβονοῖ ὑνκεςτε καὶ Ἡμιαῖα. βθιρωμι ρυχεονση . 

[ΠῚ ς ρα. Φωγισαις διεὸ δέξατο, χαίλκεον. χοὸς : 

]αρς ΟὝ ἡ ον; με καὶ νσέρβη λαύϊψου ονῶλιὸμ - 

“τῶν βεδρηςε εἰ ομτο σπσατΤὴρ υσόήξε ὈΖλνοσεὺς : 

“-ηλέμα; ΧΟΓΖΝ ἐπτέρωβεμ ἔρίστονε Φώμησἐψτ-Ε. - 
σεν ξέναι ἧς δὲκαὶ αλλοϑὶ μον ν΄ ΩΝ ΡῊΡ 

“-ουϑμιῶε Ψ Ἡ ἐμ τέρω. “σα ραζιαγηρ ὃς κατα θησ4- 

Ἢ: ς φαῖϑ". ὁαιαυϑις: ἴων καταρεζόσο. “τοδεσνβώποης 

χάσευ υσὸ Χλωρὰς βθτθῆοιας καὶ κῶας νυ δὲν ἀν 

ὦγνθα καϑεζετ ᾿αφτα οΏλνοσῆος φίλος ὑὸς ζᾳ 

“οἷσί δὲ εν ̓κράον. τίνακας “σαρέβκκε οσνβώσοις 

οτζαλέων ρα. τὰ “προτέρη υπτέλήτσον. ἑχοῦις Ν 

οὐ τογῶξεοτνμίγως τα ρερήγειν ἐΨ κι αψίοισίν . 

ὠνῶὰς ἄρα. κοσυβίω γεὶ ΡνᾺ μελικῶδας οἵψον . 

τος ἀψτοῖου “σεψ οΏναγῆος βέοιο - 

διῶ ἐσσογία 9" ἑπτοῖ μος. “προκάμενα, χέρας ἴα Ἄλομο 

ὠϊὰρ ἐσ {-υὐσίος κιὼ ἐδιντονος εξ ̓ἐρορ᾽ εὑ το, 

ιν “τοτεσηλέμα χοὸς “σροσεφώμεε Ὡιῖον νῷορβὸν ᾿ 

αἼῇα. πόθεν τοι ξήγος ὉΩΝ Ἱκέρο: “ὡς δὲς ψανστοας 

ἴα γον ἐς ἰβαύον, τύψες, εμοεέμος ἀν χίξμόωμστοο. 

ΤῊΝ γάρτι ε ἐπσεφς οὕ ὀἴολ αἱ θαι ἐγ ἔοϑ αἱ . 

ἽἼ ὉΡΏΆ. Ὦσσαμάβομεμος “προσέφης Ἔνμκακε. ρου δρονξη ο΄ 

“τοὶ [᾿ ἄρ ἐγώτοι “τέκψον ἀληθέα. “σαντα γοράσω . 
ΓΚ9 Ὰ ͵ ’ ᾽) ὡς Ἐ 

ἐκ αλλ πρητιάων γέμος ἐν χόχαι δ᾿ ρα ὧν - 

Φασὶ δὲεσσολλα. "Θρόϊον ἐστὶ ασεα ΑΨ ηϑηγαι 

τλα ζόμενος εἶ “ὡς γαΐρ ὁι ἐϑεκλωσιν “ταῦὴε λαμὼν .᾿ 

νι. ἂν ϑεαιρώ]ώ ων αγϑιρῶγε ἐχέννος α΄τοξλρὰς 

Ἤλυϑ'ε ἐμιὸν προς «ταϑμὸρ- ἔω δέσοι ἐγϊναλίξω ᾿ 

ερξον ὅ Οσσως ε8 ϑεχές- Ἴκετης δνε ετο: Ἵν χάτα ναι «᾿ . 

τὶ . .᾽υ ταλεμία, χος πεύψυμεγος ἀψτ-. βΥ ̓πνῶλῶ», 

Ἔυξεαε, Ἡ μᾶλα “τοτο ὅσος ϑυμαλγὲς εἐἰτσες ῃ 

“σῶς [ἃ σ-ρ δὰ τὸν ξένον ε ἐγὼν ντοδέξομαι οἱ ΟἿ ΟἹ . 



»» 
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ἐωστος μέμνέος 4μὲὶ κιοὼὶ ὕσσω χϑσὶ αετσοιθαν, 

ἀνῶδς ἀ-σαμωκοϑιι. ὅσ“ τ] ἱς -πρότδος Χχαλεέσήμη Ἰ 

Ἐκτορὶ ὩᾺ ἐμ. οἱ χα: θνκος ἐγϊφρισὶ "Ὁ 

Ἦ αὐ7οῦ “τα. ρεμοῖτε μέγα, καὶ ζῶμα. κομὶς 

δυγίψταιδομ ἐν -σοσίος Ὥλμμιοιοσττε φημ . 

Ἦ ΜΩΑκα μ ἐπητοαι α. Χοιὼν ὃς τις ἀρίσος 

μεγαστιαι «ψῖμ [αι ροισίμς ἀγαρ᾽ καὶ ὰ ππλέςσα “σϑρκοῖμ. Φ 

ἀλλ᾽ ἡ“τοοὶ πτοὸμ ξήγον τῷ “ναὸν Ἱκώμο ϑώμεας 

ἑόσω μὴ χλαϊψαάμτε χιπιῶγατε μαῖα. καλοὶ 

ὡώσωξλέ ξιῷος αμφικες καὶ “πσοοσὶ σεοήλα.»- 

“πέμ ζω Ὡλοσσσν μεὶν κρα Ὁ ίν ϑυμοςεῖεκελά 4. 
᾿ἀ2ιεθελῴοσν κόμσου ἐμσαϑμι οἷσιν ἐρύξας 

εἰμ αἼΤα. Φλεγθαῖδνς ΚὙΩ σέμλξω καὶ τυτον ἀΐσα γα. α. 

ἼὩΔμενα - ὡς “ῳμῆσε κατατρν χ"καὶ ἕτρους ᾿ 

Κίος “Νιανονμὴμ ᾿[ωγεμῶα. μιυμσῆρας ἐῶ με «- 

Ἔρ Χεοϑοι «Ἄίῳ γοὺρ «Τα ϑαιλομ νβρὶν ε χουσὶ»- 

μημὶν κ᾿ τομ εωσῖῳ ἐξ οἱ 2 α Χος ἐοὺ (τα ἀαμὸῳ 

πσρηξαι νὰ ρα, λέου τὶ μῆς. “υλεομεοτῖν ἐογττ- α.» 

ἀγα ρα. κοὼὶ ̓ φϑίμου ἔπ (ν -σολν Φερτιδοῖ᾽ ἐσ - 

ομ Ὡι ἄυστοε τοροσέψτε “-ολυτλαςολιοςοδνοσ (ες: 

ὧ Φιῖὰ ἐν ϑημμιοι καὶ ἀμφ ξαοϑαιθεμιῖςξο, ἱ 

Ἦ μιαλα. μόυκαϊοαδ᾽ιι τὴ τα κούομστος Φῖλον Ἀν“ ΤῸρ ἃ 

οἷα. φαῖϊὲ Ἀινήστῆρα ς .ἀπταοϑαλαι μη χαψάσοϑοι μ 

ὧν μείαροις ἀκ το} σἐβεμ7οιουστοον εἐὐμ-τοος . 

᾿ζπττέμοι μὲ ἑκιὼμ υπσοδαμψγασαι ἰδ σέγελαοὶ 

ἐχ βαρουσα γα δημου ἐσἹαόμιεμο; θεοῦ οἱ ῷῃ 

ἡμστε κασι μστοις “σἹμέμφεω, δισίτον ἀὴρ 

μαρν αμέψοισι Ὁ ότοοιϑε καὶ 4 με[α. νάκοςς ὀρησττοι . 

αἱ [ρὲ ἔγϑὰς Ούϊω νέος ὧν “ὦ “ναὶ βνμιὼ 

σταῖς εξ οὸν οόυσῆος αμύμομος πε καὶ αὐὸς 

οι αλητιύων, ΘᾺ [ἀρκαὶ ἔλεσιδος ΟΝ Ἢ 

αὐίκ, συ φτατσίμ οἷο καρκταΐμοοι αλλότριος Φως: Ξ 

μιν ἐγὼ Σ κ4νοισὶ κακομπγαύεοσ! γεμοίμιω, 

ἐλϑώνε ες μείαι ρον λαερτηάδιεως οΩινοτῆος - 

Ἂ ο'ὧὼμε πλιϑν! λαμασαιαῖο “᾿οον ἐόμστται 

βονλοϊμίω κεν ἐξεοῖσὶ κααικταίμεμος μια ροισῖ 

στεϑνα μεεῃ - ν7α δεγάμεν αἰφκέα. ᾿εργοραίαοϑαι 

ξαγονετε αὐυφελιφομέμους 2 μι α΄ ε7ε γωαΐκας μ 

δναηα φογτας ἃ ἐκελίως κατα ὀλώμοα καιλα.- 
ΟΟΙ 



Κὰ οἰμομ ἴα Φνοσομιμον, καὶ στον εὐομττας. 

μα} στως ἀσποίλεοομ ἃ γαμύσγω ἐπὶ ἐρΎω Ὁ 

Ὑ ον Σξάυταλάμαιχος ΠτΜΡι ἐβος “μτίον ἤνϑα. 

“τοὶ γοῦ εγώτοι ξῴμε μαΐλ᾽ απροκίως αγοράώσω - 

ον τ τίμιοι ““αςῷλῆμος α"“σεχβϑομιμος χαλεσαψά- 

ϑρηδὲ κα σίγγατοοις ἐσσι μέμφομαι . δισίσοδι ἀψὴρ 

μια ργα-μεμοισὶ ἐπσσττοιϑε καὶ 4 μεία. ψέκος ὁ Ὀρη τις » 

ὥζλε [ὰρ ἡμδπερνῃ γενείων μουμῶσε γερονίωμ - 

"ούμοψ λαέρτην ἀρκήστοςι Ν ἔτῖκσ-Ε.- 

μοιῶον Ὡιὼω οὥδιυστκα. “αηρ τέκεν - αὐὸρ ὈΖΑνοΣ ἐς 

δι ούνον με με[αιροισὶ τεκὼν λίσσεν ον πυορα το ΩΝ 

“τῶν νῶν διυσιμιεψέες μαΐλα. μυρίοι ᾿φσεγὶ οἴω . ' 

Ὅοσοι [ἂρ νησοισιψ ἐσϊκραστίουσην ἀρίσοι . 

Ὡλονλὶ Χίωστο σαὐμιντε καὶ Ἄκευ τοὶ ϑυκιώϑω Φ 

ἰὲ 2 ὅσσοι κραγαίω ἰϑαΐκοην κατα κοιραψίονσὶν Ν 

στ οσοι μυτερεμίω μιμῶμστοαις τον χονσ 2. ε οἰκου ᾿ 

᾿ὐδταρρῷται ανγδον ἵ αὐμον ᾿στέτελ τῳ 

“σοιῆσωμ δια ται « “οὶ Δ ᾧΦϑινυθ ουσμ εδορτας 

οἴκον ἐμὸν -“-αχα 2Λμε ϑιαρρασονσί καὰὼΟ αὐτὸν . 

Λλ᾽ "τοι λθύταντα. ϑεῶμεέ τ γοιμασὶ κῴτω.- 

αττῇῆα.. συνῶ ερ χεοϑαοσομε ἐχεφρομὶ ̓ποανελοσσ ἐκ 5 

φ Φοστιὶ δισῶς ἀμὶ »καὰ ἐκ. “σύλον ληλουῦα. - 

ἀυστιὰρ ἐγὼν αὐστοοῦ μεψίω σν 2. ἐδιδυρορεεοθας, 

ΟἿΗ “α“πταγγήλας 7ὼμ Οὐ  ὅμον μιστις αχοιὼν 

συ δ υθεοϑὼ «“πολλοὶ [ἀρ ἐμοὶ κακοὶ μηχαγόωμίτοαι 

Ὕ ὀνῶλα-ταμάβόμεμος “προσέφης ευμιμεσυβῶτα."» 

ἱγγώσκω . Φρογεω αγε ΖΝ ψοέουστοῖ κ εΆ ὅ (ς- 

ἀλλατεμοι τόδ Φπέκα εἰβεκέως καΤοζλεξον ᾿ 

Μκὰ ἀπο χδν αὐἹιὼ ὅδιομ ἀςίλος ελϑω 

ὥιυσμόρω ὧς τείως λλ οϑνοσῆος μέγα χάον » 

ργὰ τεσοτῆ ὦ ὄνεσικε μα. δοεώων τινὶ οἷ οἵκω "»- 

ἡμίν καὶ κοϑ. ὕστε ϑυμος ἐνὶ σηϑεοσὴν α νώγοι 

«ὐσττὲρ ϑυὼ εξ δι ὃν σύγε ᾧ Χέο νηὶ τανλομῶι. Ε . 

᾿ “--ὸ μι Φα οἷν Φατεμον καὶ “σϊεμεν αὐπτῶς 

Ὀυδνε ἐπὶ ᾿εργα. δῷ. ὅηα. σοψα- χίτοε γόωσττε 

πότοι ὁΦᾺ νρόμεεψος:- «φρθιγυθαονς πμιφοσεοφὶν χρώς- 

Ὕ ἐν δ ἂν τιλέμα Χχος Ππρεαϑυ μάγος πρστοίον κυ ϑὰα. 

αΛγίον . «Ἅλ᾽ ἐμισσις μὶυ ἑα΄σομον ἀχϑναι ἐγοί τ. 

4 γαίρττως ἴω αὐταγΎρασα. “παγῖα. ὑροτοῖσὶ . 



“σρώτοομκ εν στον “σαβὸος ἐλοΐλεεβα μόκίμιον ἦμαρ ̓ 

ἀν συ γατγίελας ὀπίσω κίε εκ ε κα ταίρους 

“λα ζεοϑαι μα εκ ἄγον χΤὰρ “σρὸς Με" τέρα. φυΐν ἐ 

οὐταλγηφραμηκνρερη οτοριωέμεεν ΘΙ ταθοῖθα 

κρυβὸν ΕΝ κ {μη [ύρεν ἀσσαὰ γ[εἰλήε Ὑέρομτ 

Ἡ ρα καὶ ὡρσε σνφορβὸν ΩΝ ελσο χσῚ “Πεῖλα, 

Φιησαίμεμος ὥίντσο “ον: “τολὶψ ον ἵν, σὩλῶρ ἀὐθημω 

Ἄνϑεν. ἀποοιαθμοῖο κιὼν Ἤσμιαιος νῷορβος ἕ 

ἀλλ᾽ ἥγε σχεδὸν αὶ ἈΆλθεζλεμια ᾿Κο γιωακὶ 

Καλὴ τε μείαλκτε καὶ αἴλαα. ΡΥ Φλψι ξ 

“Ὴ Ὡιέκα ταγτίβυρον κλὶσίκε οῶ νοῆι φαγάσα. ὃ 

ὃν 2 αρατηλεμια. χοὸς Ἰ2λ εν ἀμήτοος οΥΩΝ ἐμόν σε Ὁ 

Ὀὀνγάρτσω “σαΐμτοοσ! θεοὶ Φαψομσταα ἐμα ργᾷς . 

ἀἌλοζδυσ: ἀ ς7ε κιώες ἸΏ λον καίουν Χ υλᾳομο 

ἱκυνζυϑμιῶ ἑτέρωσε λα. πα θμοῖο Φοόβηθεμ 5 

ὩΧὰρ ἐσοφρυσὶ νόυσε, ὑόνστε δ ἐδιῖος οὥλυοσ οί ς. 

ἐκ δ πλθε μεεἰαίροιο “σαρέκ. μέία. “τ-(χίον λᾶς - 

τῇ 2 ἐπ ἀροιϑ'αωσπτοῆς 7ὸμ Ὡ ἐπσροσέφσεμ αθηρν 

Ὡιϊογεμὲς λαερτία δὰ “σολυμῆ χα γμοδιυόσόν . 

ΩΔΑ ὑνὼ οσ ὦ πσαχϑ ἐπσος ῷαο κε ον ἐπτῖχε ὅόνσβε. 

ὠς μυμοηρβρσὶμ βαγαῖτοῦ κιαὰ κηραραρομτιΕ. 

Ἔρ ἈΡΡΟΕοΣ ρότη σὺ ́“σϑικλυ τὸν, οὐδ᾽ ἐγὼ ἀώϊη 

Ξληρογὶ ἀσσὸ σφῶϊ ᾿ἐσολεαι λβεμείαζα μα χεοϑαι . 

᾿Ἡ καὶ Χρυσῴι ῥαθθως ἐσεμαοσα τα θήμη . 

ῷαρος γε δι “ρῶτομ ἐν-λιυωὲς ΝᾺ ἑ χιπτῶγα. 

θρίω μιφισηϑεοσὶ Ὡιέμας ὮΝ ὠφελλεκιοὼ Ἡβίω - 

α΄ 2 ὲ μελαγχροῖης νέο, Ὑνα βεεοὶ Ὡιὲσπιάμνοϑε- 

Κζνανεαι Ὁ ἐγέμομττο ἐβηραίδνες ἀμ Φιγίψον- 

ἡ ὁλὴν τ ρ ες ἐρξασα. “σαΐλιν κίεν “ἀυστὼὰρ οὩλνοτίς, 

“μεν ἐς κλισίω «βαμίβησε ὩΔεμαν Φῖλος ἣος . 

“ταρύησας δ᾽ τέρωσε βαλ᾽ομ μαῖα. μὰ βεος ὟΝ . 

Καάμν Φωψμσ-αις᾿ στα. ΤΗ͂ ἐρόεῤα: “σροσκυ δοα. ἥ 

διιοιόσιοι ξένε, Φαΐψες νέον, “τάροιθεν - 

δα. ὯΝ ἐξ ἕμαντ' τχάς καίτοι χρὼς ὀυκ εϑ'ὅμοῖος 

Ν Ἀ μαύλα. τίς θεοςε ἐοστὶ στ-οὶ ὀνραψον δυρρω, ε Ἀρνοῖῳ . : 

ἃ λλ Ἰληϑ' ἱνα τοῖ γε Χαρίσιμεμα: ιώομενΐ ῥά - 

᾿ κολὲ χρύσεα ϑώρατετυγμίνα Φήδὲο δ ἡ ἁμιέωψ . 

ον ἣμ 4βετ' ἐυσῴτα “σολυπλαςοιιος οϑυοσά ς. 

ὃς. τἀετοι θεός ἀμι. τὶ αθαψνα ποοισὶμ εἰσ 4ς . 

ΟΟῚἸ 



Α 

ὥ 

δΐηα. παΤηρ τεὸς ἀμὶ, τεὸν εἰμεκα. σνοεμα κίζωμ 

τ ἀσχής ἀλγεα.- “δλλὰ, βία ς ὑπυτοῦὺΣ εγάξεμος αὐ δρῶν . 

ς ἄρα. Φωγήσας͵ ὑομ κύσε: κα ϑιϑὲ ““αρέον 

λαπκρνορ Ἡχκε χαμαφε . “σαῤρος 2 εχε ϑωλεμ ἐς αἱ 9 

“στκλέμα. χοὸς Ὡιουίάρποι ἐπ {θέον τα τερ ἕμοω, 

ἐξαῦστας: μεν πατεῖν αμβοόμεγος “προσεψτεν - 

ὀυσὺυ γοδινοτ “ἀ ξοΣὶ ἐπρεμῶην ἐμὸς διυαύμεε δάμωμ 

θελγέ- ὀφρίσι μαλλομο δ᾽ υρόμεεμος σερα- χίζω . 

ον [αὐρτσως ἂψ βματὸς ἀμὴρ “τα δὲ μηχαψμόωτοο 

ᾧ ἀὔον γεμόω͵, ὅσοε μι θεος ἀυστοὸς ἐπελθὼν, 

ῥαιϑοιως ἐθέλων β4κμ ϑέον ̓ῶδε γέρορτια. - . 

" "[αὐρπτοι γε ὕε68 κοϑα. γέρων “αἱ αφκεα ξοΣ Ὁ Υ̓ 

νυ 2. εθ εοἱστὴὶμ ̓ οικκοις δὲ ὀνραψὸυ όψρω ̓εχουσ - . 

ὴ ὀγΩὐωτογαυμεεβομμείμος ελρφει εῷη “σολυμητίς οϑνοσ ἄς. 

τηλεμα: Χ" σε ἔοικε Φίλομ ἐΘατέρ μον ον, 

ἐζσοιτὶ ϑαυμια “οϑιώστον ὁ τὸ ταίαα οαϑ αι - 

ὕμιν ἴς αὐρτί ἀπ δήος ἐλζυσξω ἐμθα 2 οὔλυον ἅς- 

ἀλλόζα. ἐγωτοιός δ)εσσαθὼν κακὸ “πολλὰ Ζιλαμαῖλα ς 

Ἰνθου ἀκοιςῶ (-εἴ ες στ αρίδα γαῖαν» ; 

οαἹαρ “τοϊΤοόδοε ἐμ κῷ ἀὐθημοκας ἀτελέης . 

πτεμεϊοιον. εϑηνκεν ὅπως εἐθελη, δκ αϑεδοω γὰρ . 

δνγοστος λῶν τῆ χῶ ὠγαιλίγκίον δήοτε Ὡλάυσ-Ε. 

αμδρὶ με μέω καὶ καλὰ δι Χροὶ εἰλεα τ ε Χουστοῖ, 

δηϊ δον σὰ ἐ βεοιστο! ονυραγον ἄψρωω ε χουσὴψ 

πλὴν κυϑημαι ϑυντὸν βροτὸν, κόλε κακῶσαι Ὁ 

ς ἀρα Φωμισας ὙΕΤῸΣ ἐ ρ΄ ἔέσοο “«λέμα χοὸς χὰ , 

ἀμ φιχυβϑάς σα τρεοϑλομς οὺ δυρέχο ϑαίκρνα λήθων . 

ἀμ φο-τιροισὶ δε τοΙσίν υῷ Ὡκβος ὦ ὥρτὸ Ὕσοιϊο - 

Κζλαῖον .»ε ἐλίγεως ἃ δ μώστ βομη ἡτοιωμοὶ 

ἐδ ον οἷν ὠ[ντῆοὶ [πρεοξώνν χες «ὁισίποέϊεκνα. 

αὐροόθαι ἐξάλορτο τταῖρος ́ «ζ [εύρα: γενέοϑιω - 

ς ἄρα. “το γελεμομ᾿ ν-σοφρῦσὶ ὃ διαΐκρνον ζῶον . 

Κὰ ϑνκοϑυρομἐμοισίν, εδν ἄδεϑε πελίοιο - 

ἀμησηλεμα. Χχος “προσεφώγειν ὃν πτατερῶτξα Ὁ τ 

“ποίᾳ [ὰρ νυὼ δῶρο σατὸ φίλε ῥλσε ναῖνστιας 

Ἡγατον ἀεὶ ϑαύγονυ, τήμες᾽ ἐξεμεεμα. ἀν χΕτοωμτιας ο ὁ 

ὄν θὰ [ἀρτῖσε «τεῴομς ἐπυνῶ ἐψθα΄ δ᾽ ἵκιέοϑαι - 

ον 2 ἄττε “τροσέφατε -οσολυτλαςζλιος οϑνοσς - 

“ΤΟΙ ἱ[ὰρ εἴώ ὠτοο εκ μον αληϑήνυ καὶ αλέξω : 



Φαίνκες μα [α ον μαυσίκλντοι ἑτεκὰὼ δίονς 
«αψνϑρώτσους “σἐμ-σουσῖν, “τὶ σίας ᾿φοσα Φίκιισιὰ ὁ 

Κα «ϑομτ γηὶ ϑοὴὶ ἐπὶ πσούἴον ἀτομττοις 
Κάτι εἐσα ν ̓ς ἰβαίκηψ ᾿σσόρον ϑεμοι [λα αἱ δὼ ρα. .. 

χαλκορτο χρυσομτεῦ λὶς ἐοϑῆσεα ϑνφαγτίως 

κοὐτο δ ἐν ππσπεασὶ θεῶν ̓ ο στα τὶ κε υζαι . 

ἊΝ ςιῶω Ὡχρ ἵκομίω, ὑντοξκμιοσιώμσν ἀϑέρκς .. 

ὁΦράκε δυσιμεγέεοσ Φοόμον πρὶ βουλά. σωμεμ». 

ξιλλατε οἱ ἡ μγνδαραις ἀρίϑεεισας καγαΐλε ξον 

ὉΦΡ δέω Ὁοσοί τε κοὰ ὀϊστψες ἀγέρες ̓ φσἹ 

Κίκωΐ ἐμὸμ καῖα θυμιδγὶ αμύμομα. μερμηρίξας -. 

Φραίοτομ αι εἶφ κὼ γμῶι διμυησόμ εϑ'α τι φέρεοϑιαι 

ξεουμὼ ἀγόιϑ'ᾶψων ΝΣ καὶ 2ϊζισόμ εϑ' δήονε - 

εν ο “ὦ τιλέμαχος ““ευγυμέγος ἀγατῖου νὸα 9 

ὼ ὅταν. οὗτοι σ4ο μιε[α- κλέος σμἐν ἀκονον- 

χέραετ ταχμντὰο ἐμεμαι; γκ οἱ ἐπίφρομα. βουλὶψ - 

ἀλλα Χίῳ μία: ἔσσες αὙγηι ε χᾷ ον. ἐκὲν ὉΝ 

ἄνδρε ὥλνω “πολλοῖσι κοὰ ἰφθίμοιο μποχεκοῦς . 

δἰ γμστηρων ὐυῶν 1 Ὁ εκ ες ἀσπρεκες ουδὲεδν οἴτα Ὁ 

ἀν. “σολν “πλώοψες, τάχω Ων: στα υβαῶὲ ἀρίϑμοον . 

ἐκ αὐ δον Ἀ  Χίοιο ὩᾺ νὼ καὶ σεμετοικομτα. 

ξζοῦροι κεκρίμιέμοι - εξ 2 ἐδιρησήρες ἑξσσοψτοαι . 

ἐκ. έσαμας “σἱσυρές τεκοῶ φκοσὶ κοῦυροὶ ᾿αὐσὶν . 

ἐκ. ἐφακιώθονυ εασὶμ εἰκϑσι φῶσες ἃ χυλῶν - 

ἐκ. 2 ὠυῆς ᾿ϑαίϊκης 2 ὐοκαιϑεκα πσανῇες ἀρίσοι . 

Κάσφιν δμ ἐετὶ μεϑὼμ καρνξ κιὰ ϑέος ἀοιδὸς, 

Κὰ δοιὼ θερά τυ ον εῷλαμομε Ὧι οὐτροσιωάων ἃ 

τῶν Ὄκ ψ “σα ον ρὸν ΚΡΌΝεν ᾿εμδνοῳ ἐσ ὑπο ῤδόν!: ; 

21 “πολυσίκρα, αἰ της, δία «ἢ σιτοτίσεοι ἐλβώμ ς 

αλλα. »ὐὴῇ ̓φδωμα σαι πιναμιώπτορα μδμυρί ξαι ̓ 

ῷρα Φ4. .κεμστοῖς νῶϊν ἀμυγοι “ρόφρον! βυμῶ « 

Ὕ ομδιώτε ροσέψ τε πολύτλας Ὡιῖος ἀδινοσάς- . 

στ-οἱ [ρὲ ἐγὼμ ἐρέω συξλιέσωθεο καμ. ὅν ἀκουσον . 

Κὰ Φράσαι, ἀκὼ γνόϊν ἀθήμη σὺν οι “σα-τρὶ 

ἀρκισά «ὦ : (αιρδ ομ ἀμώτορα μδμηνρίξω ς 

ἐν ἐναὶ ἀιλέμαχος “σευψυμέμος ἀψτίον ̓ Ἰνῶλα 

ἰοϑιλώτοιτούτωγετσ ἃ μιώντο βε “τοὺς ἀτορό ἧς - 

Ὁ} πο ὃ ερ γεφέεοσϊ κα ϑημέψω τε καὶ ὄνοις 

ἀνδιρασῖτε κρα-τίονο κιὼ ἀθαγαίτοισί βεοῖστ 9 

ΟΟΙΠ 



ῃ κ ογδλυτε “σροσεψυε πολν τλας2 ϊοςοὐ νοσώς 

ου μείυτοι κάγογεσολυν Χρόνου ἀμφὶς ἐσεοϑον : 

φυλόνσῖδος κρατερῆς “ὅτσοτε μυμοιμροὶ καὶ ἡμῖν ἵν, 

ἐν μεἰοἱροισὶμε ἐμοί μίψος κρίψη τοι ἄρνος . 

δηα. συν νῶν ερ Χόν ἀἰμιλοῖ Φααψομεμηφὶ 

δἰκά δε: "καὶ μυναήρσὶν ὑπ δφιαίλοισηῳ ὁμίὶλᾷ-. 

ἀὐπτιρ ἐμ. ῥοτίαίαν, σιυθώτας ὑοδον ἀξ. 

“ισήωχὼ λφίαλεω μα λίγκίιον "δε γέροντι . 

Εἰ Ὡλυζα τὶμἠσονσὶ ἱ δόμον κατα. σον δὲ ἐφίλουν κῆρ 

“τ λα ττω ἐν αὐϑεοσὶ, κακῶς πραΐσΧχομτος ἐμοῖο 

μῦ και 2 ω. δῶμα. -σοδιωμ΄ ε ελκωσ! θυρα ΦΕ . 

Ἢ βελεσῖῳ («λλωσί- «συ ὩΣ φοοροώμι ανψε εζέοϑιθι .. 

ΠΑ  ὰ ἡ“1-οἱ “σομεοϑι ἀμωγέμιεμ ἀφροσωναΐωμ 

»ἀλιχίοις ἐπσέεοσι ̓ πσταραυδὼν, διδλέτοις ουχὶ 

“τ φσομτω - Ων [άρσφὶ πα ρί αΐοι σἀσίμε ον ἡμαρ ε 

δγο τοις ἐρέω, σν Ὡλεὶ Φρεσὶ Ῥαωλλεο σπσὶμ ἢ 

δ υσότοκε πσολνβονλος ἐψὶ Φρεσιὶ βησ4 αθήμη 

νἄσω μοι ἐγὼ κεφα-λη συνῶ ἐστῴτα μοίσας, 

αγσαύτοι ἐν μια ροισὴμ ἀρηΐα. -τ-ὄχεα κα - 

ἐσμν 'χὸν τηλοῦ θαλοῖμον καταϑάγαι πάρες 

“σαντα. μαλ᾽. ̓ουντπὲρ μιύμβσηρας μαλακοὺς ἐσσέεο σα, 

““ἀρφαοϑοι .πεκίμσεμαλλῶσην πτοθέομτοες « 

ἐκ κασσμον κατέβης, ἐυσῴον κε τ Τοῖσν εώκ εἰ 

δα -αοτέβοίϊην 2: κι τὼμ κατελάτ οῶλυοσ ἄς ο΄ 

αλλὰ καπακίσω όσον συ ρος Ἱκ  αὐτμὴ- 

πρὸς οἰ πμοι ποθι μάφου νὶ Φρεσὶ ϑῆν. εγεροψίωμ - 
μίσως οἰνωβέμιτ-ες, ̓ εριῷ σλσα { ἐξ εν υμὴν 

αλληλονξβώσιντε. κατοισι χιώντεῶλ δια τα 

Κὰ μιυναὺν «ἀϊτος [ὠρε ἐφελκίσω ἀγδρα. σἸΏΛκρος . 

νῶϊν Ὡλοἱοιοῖμ νοὸ Φαίσίαψα. κιὰ ὥνο ὁοῦρ Ε 

Κα λλιεσ ἐφ - κιὼ Ὡλοια. βοαΐγρια. χϑοὶμ ἐλέοϑ' αι. 

ὡςαὰν ἐτϊϑύσανῖ ες ἑλοίμε εθαὶ «στους ϑδὲκ ἐστέτα. 

“σαλλαὰς αϑημαῖν θελξ κὰ μυτίοτα, ζῴς . 

δύο Ὡλέττοιε ἐρίω, συ Ὡιῳὶ Φρεσὶ βάλλεο σισὶν . 

Ἅε ἐτεομγεμὸς ἐοσὶ καὰ α΄ μιαῖος ἁμιμεροιο ᾿ 

στὰς ἐσφτοθυσπος κα κονσα τω ̓εϑόνον ἐὐμεγτος . 

ἐἰτουὰ λα ἐρπτης σώ “-ὀζεμῖσε συδώστεις͵ 

ἐκ ποετὶς οικμωμ, μετ ὰ “συνελοσάα- 
3 Σω ὃ. Ὁ} 7 ΓΝ ͵7 9 ’ 

«αἌλοτοισντεγωτι γὙνμάακ ων Ὑμώομοεν 1θω . 



Καικέτε ΖΔ. μώων αγδιρῶν (τι “ααρηθέμεν 

ἐλ ὉπσουΤιε γὼ τά καὶ ιφοδιεθυμῶ 

2 οστςονκ ἀλεγά- σέλα τῆμα Τοῖον ἐόντα - 

ὀνῶλ τα γε φβόμεγος τ ροσεφόώψει Φωδν Ἰξεος. τος ̓ 

ὥσοα τῷ οἰκτοοι ἐμὸν βυμον καὶ ̓ ἐπάτα γοίω 

νόστος ὃν ῥλδὰ [αρτὶ χολιφροσιωμσιγεμι ε Χονσν . 

αλλ “τοι “τ᾿ ὐδλε κερῶλος ἐγὼν ̓ οσεοϑοι οἴω, 

ἡμεῖν ἀε Φοπτεροιο σεῶλε Φρα ζοϑα ἀψοωία. 

ζληβα. γὰρ ἀσττως ΤΆΩΝ ἐκ αἴστον “σάρντιζοων Υ 

᾿ερία. μα χὸμεμος͵ τοὶ ὥ ἐν με[ἀ ροισίμ' ε ἐκ ηλοὶ 

Χριμιαῖα, Ὡλαρδια τῇ ουσῖν νσέρβιον ον ἐστὶ ῷῴὸ εἰς, 

ΠΆΛΉΤΌΟΣ σε γιμαϊκας ἐγὼ “εϑακσοϑαι ἀγὼ [α- 

δἰντοεσα τοὶ μιοαίφονσὶ καὶ τ γηλιτιφς  ἀστὶμ- 

ἀγρῶν ὥέϑυκ, ὧν εἴωγεκαῖα χα θμονς ἐϑελοιμεῖ 
ἥμιας πφρα φυ Ξ αλλνοβαταντα. “σεμεοϑαι - 

4 ἐπεον γ τὶ οἰοϑα. 2 ἴος τέρας αἰγἸόχοιο « 

ε ὁνάλλν σττοια.ν“τα. “ρὸς αλληλους ἀτοράνον ᾿ 

ἑῶχαρ ̓ υφτὶραΐκίω Δ εκαϊηγοψεηυς όυῬγλκε. 

Ἡ φερέτηλεμ αἰ χοὸν “συλόθευ καὶ “σαϊ]ας ἑππταίρους 5 

δι Ω ὕσπεῶλὰ λιμεέμος “«-ολυβεμϑέος ἐμστοὸς Ἵκομτο 

υϑαςΑὴν δίγε μέλωψγαν ἐπ ήροιο Ἔρνοσαν . 

τ΄ ὕχεα. Ὡ σῷα“σεμήκοαν υπσέρθυξοι ββαστοομστες 

ἐωστοὶκ αῶϑλες κλυτίοιο φέρων αϑίκα λλέα. δῶρα, : 

αὐ ρ κλρυκα. “ρὸ ἐσαν δόμον φεδϑυσῖος 

ατίλιω ἐρέομτ-α. “δίφρου συ ἡψελοσ 4 Ὁ 

Οιμεκα Τηλέμαχος ΠΤ ἐσα γροῦ ὑκα. 2ιανώγά 

ἀσςνζαπουλά «ἧἷνα μελλήσας ἐνὶ ϑυρεῶ 

ἰφϑίμιμ βασίλᾳφα “τέρεν κατα δα κρνομ Ἄβο; 

“τῶ ε συωαυντιτίω γεηρυξ καὶ 2 ἴος νῷορβος . 

“τῆς ὠήῆᾶς ἱεμενί α ελίης ἐρέομτττε [ὑγαχκ - 

ἀλλόσπε ΖΑ κομτο 2ιόμομ θέον βα σϊλκος 

ιῖρυξ σλλὼ ρα. μιέσησὶ μα δμωμσὶν ᾿εῴσεμ- 

᾿ζλατοοι βασίλα φίλος ταῖς ᾿ φληλφυϑέ.- 

“σὐϑεέλοσυ ῴι δ᾽ ψυεονϑώσιςα ὙχΧὶ “αραςὰς, 

“σα υϑ σα. δι Φίλος ὑὸς αγνώγᾳ μιυθῆσα οϑοι. 

ε]ὰρ σῶα τασαν ἐφημιοσιωίω ἀὐσεφαιν 

ἘΣ ἐἐπενίρις μεϑνας ᾿ λίσσε .»᾽ ἐρκεαύτε μείαρονττε.- 

μψνσηρες “Ἀ- “καὶ ̓χομτο καϊηῷησαν τινὶ βυμῶ 

ἐκ 2 ἤλϑον μεγάροιο “- αρεκλία. τά Χίον ἀυλῆς - 

ΟΟἸΠῚ 



στον ςκἐ “σροσσαάροιβε ϑυραΐωψ ἐδριθωγττο υ 

οἱσὶῳ “ἰάψρυμαιχος “σολνοοντσαῖς ἀρχάτγορ ἘΦ . 

ὦ φῖλοι -α ἩΙθ. ἐργον νυ φιαλοςττλεσοι . 

“τλεμιαΐχω ὃ δδνος μῶλε φαμεν δὲῪὲδι σ΄ ποελέεοϑ κα . 
. 3 )}} δ» ; 2 , «" ΠΊΩΝ ͵ 

αλλαζγεμηα μελαμαν ἐρνοσοξε εν Μ“Τῆς αρίΊ ΤῊ Ὁ 

ἐς ὥίερεταςὰ λίπας α γήρομεμ,δῖκε “τα χίοα. 

» ἥψοις ἃ γ[εϊλωσ' θοῶς οἱ γε ομῶλε ψεεοϑ' δὰ . 

ξζεσσω αν φρηϑσταρ ἀμ φιμνομος δε ὑμα,, 

πρεφϑής ἐκ. χώρπελίμεμος “σολνυβέευϑεος ἐμστος « 

ἱπίατε σελλομίτταις, ἐρέτ μαΐτε χἕσὶνε Χομπτας 

θυ ὁ αρε ἐκγελασας μεφὼγά μι μαηρεοσῖ . 

Μι “τψίε: ἀτγ[ελίαμε ὀτιρωομἐ, δίῶε ἰρὶ ΟΣ 

μεῖς σῴῷιμ “τὸ ἂν ἐστε θεῶψ, " ἀσίῶλον συστοοὶ 

νκα. αρερ Χομεέμην, τον Ώ. ονκ. εὐ να ν τὸ κΊΧημαι » 

ςἐφα 8' δι Ὡὲ ἃ μοαίγετεες εβϑαν ἐπὶ θμα. θαλαοσης Ὁ 

ἄ 4 α “Δέκα. μελαιμαψ ἐστἡπστέροιο ἐρνὸν αν" 

“--ὥχεα. Ὡ. ἐσφατυίγεικαν τ ρόνμ οἱ βξαύπορμτιες . 

αὐοὶ Ὦ Ἂς Ξπρ βίαι κίον αϑρόοι, ουῶλτμδνων 

ὧν ὕστε νέων μῆ αἴθε ὅ τε γδβογττων - 

τοοισῖν πολυ ἰρῶς μιεῷη ὄξσυ 4ϑεος ἃ ὅος . 

ἢ πόσοι «ὡς “τῶν ὁ ὀναγῶαρα ϑεοὶ κακό τος, λυσαψ . 

ξκαα λΑβὸ σκοποὶ Ἴφον -ἰ - ὑσᾶκριας Ἀμερεοίοστος 9 
2 ΕΣ Σἔ «ς 2 , “" 

τίν ἐποσο πα “σοι ἁΐμα. ΩΝ κελίω κατα. δυνσοὶ - 
᾿ . ),»κν ᾿ 

σσοτεέσ τσ άρον νυκιτασα μὲν αλλιμὶ “σομττω 
Ἁ - Υ ) , ΕΚ ω ῳ» 

νηὶ θου λάομτοες ἐμοῖμεμομεν κὼ ταν - 
! , «ε! οἱ ς , 

“ΤΉλεμκα χορ λοχοωώμτες, μα. Φϑισωμιεν ἐλομτοες 

ἀυστοου «Τὸν ἐλερρεόϊεης Εν ἀσπίς ατεν οἴκαδε Ὡλοι μεὼρ : 

ἡμιάςῶν ἐμθα ὃ. ει κάδον ὅς Ἀνγρονὶ ολεϑ ϑρογ' 

τηλεμά χω “μιμ "δ ἥἡμία.ς υπεὲκφύγοι, ὃν [ὰρο οἵω 

“τουτονγε Φώομτος ἀγνοσεοϑ «Ἴα δὲς ἐργα-- 

τ οφαϑὺ αρ σα ϊαήμων βονυλκτε ϑόωσπ-Ε. 

λαοὶ Δ ουκ, (γι σάμσαν ἐῷιαμεν πρα. Φερουσὶν 

ἀλλα γέχε “τρὶν ̓κέμον δμιμγυρίσα οϑοις ἀχαιονς 

ἀςς αγορίω «ὃν [ἀρὰ μιεβίστἐμ ἐμσιμ ῖν οἵω 

«Ἀλατσομηγίσᾳ . ερεᾷ 2. ἐμ τασιν «γα σὰς 

Θωεκ δι ι ῷογον ἀισσω ἐρα πῆ ομεν, ον 2 ἐκὶ χρρεεμ ..» 

δίὩλ ουκ. σαρήο Ουσῖυ ἀπκούομτοες κακὰ ε εργα-."» 

μιντα κακὸν ῥέξωσι κι αἱ ἡμέας ἐξελάσωσι 

Ὑκης ἡ ΕΓέρας . ὅηωψ “Δαφικώμεβα ὥλαμιοῦ . 



αϑολε: φϑεωμιεν ἑλόγ[ες “πα γροῦ σφι “πόλνος, 

νὠνδδλῶ. βίο τον οοὶ κα κτήματ χώμερ, 

Ὡλαὐσγάμ ἔοι κα μοὶ ραν φήμας Ε διε ὐ δ ἃ 

Κᾷμον μστερὶ ̓ δοιμεευ ὁ εχήν ΜΏΝ ὅςτος ὅτσυοῖ “ 

Ὡιυμὶν ὄδεε μῦϑος ἀφανδια μά ἀλλα. βονλεοϑ Ε 

ἑωτὸμ τὲ φώᾳν καὶ εχήν “σαὐβώϊα. σαντα, 

“μπδι χρεωτ υῴτα α΄λις ϑυμηδὲ ὥλωμα, 

ὠυϑαίὩλα γήρόμ ἐγοι . ἀλλεκ. μεγατροιο' ἐκαος 

᾿νάοϑω ἑεδγοισὶ Ὡλιζημ γος : μῶχὰν ̓σ ῴτα. 

γλμαιδ' ὕεκε “σλέςα. ἡ ερϑὶ καὶ μόρσίμος Ἔλβοι ᾿ 

Ὄ ς ᾿ἐφα. 9" διῶχα ρα. ποαγῖες ακιὼ ἐγεμουῖο σἸω“ Ἢ 9 

“τοῖσί μον α μφίμομος α Ὑορησαῖο κα μαγεφισεν, 

υἱσον Φαδίμος πος ἀρητία δίαο ἀνακ στ ος» 

ὅςϑεκ. Ὡλουλὶ Χίον “σολυσν ρον “ποιμεμσττος 

ἀΎψτο Ἀγησηρσι μιαίλιστα. δὲ-σμμελοσσάη 

ἩρΏΝαψε μιυϑοισῖ - Φρεσὶ γὰρ κε ἐχρατα αϑησὶν . 

σφι ἐνφρογέων α γὙορησιαο καὶ μιϑμείεσεν . 

ζῷ Φίλοι, ουκον ̓ ωγε κα7α κ΄ τ φγέν ἐθέλοιμι 

στηλέμκια χον - ὥλάνον ὮΣ Ὑέμος βα στληϊου ἐσὶν 

τομήν . ἄλλα. “πρῶτα. θεῶν ̓ φρώμ θα. βουλὰς 9 

4 μεμκαιμμστωσὶ 2ιιὸς μεγαΐλοιο θεμίσες, 

ἀϊόςτε κΤεμέω, πτῆον «τόνους “τα ας αγμώξω . 

δ λέκανσσβωυ σι ϑεοὶ “πσταύστα οϑου ἀμωγα, Ὁ 

Ἴ ς ἐφα ϑ ἀμφίμομος: “το σ ΨΩ ἐπσημῶλαγεμῦϑος - 

ἀυ τοῖν ἐστάταγοανγες ᾿βαψζιόμου φεῶανσ δος Ὁ 

εἐλθομστοεςῶν ἐκ ἀθίφον ἐσσὶ ξεσοῖσι ϑρομοισημ . 

"ΩΝ ταλλίψοησε “αὐϑιῷρωψ “σνελοσυ 4α. 

μι νπογαρεοσῖ ῷα νῆνοαι νττρβῖον υϑρὶν ε Χουσὶ - 

“- Ἃάβεο ΤΕΣ δυ “σαιδοος ὡψὶ ἐδεηγδέρο σὴβ σλεθῥον . 

ἱκῖρυξ γεέρδι ᾿ῴτε κελον ος ἐπὰν ἄνβέξο ξουλὰ ε- 

δῖε αι μεγαρόγδεσι σιὼ αεφυσολοισῖ γυωσξὶν - γ 653 

πΛΆ ὅστε δᾺ ἐρυοι ψϑ αφίκτο “ἴα [μὠαικ ὧν, 

«τ ρὰ “--αρὰ «αθμὸν ὝΣγΑ δε τούκα -τοιμέοῖο, 

ἄντα. ““παράαων ΣΑΙ ἐμὰ λυ ρα ἈιρηΏ  ἐρέγα, “ 

αγτίγοονον ὠγέψιπεῖ ε ἔυοετ ἐφατ ̓ δεπτομόμα ζῳν ΓΙ 

αψτίρο᾽ Ὸρ ν᾿ ε χὸν κακομιη Χαγε γα  ϑέσε Φασὶῃ 

ὠνῶδλημω Ἰθάκης μεϑ' ὅμηλμκα ς᾽ ἐμ, ἐμὰ ρίπτουν 

οὐλὴ κιὼὶ μιυϑοϊσί - συ ουκ ρα “ποῖος ἐνοϑια. 

μάργε, τίν δέσιν πινλεμα χὼ βαψατόψτε μόρον τ Ε: 



ῥα τῆ φς ονδιίκετας ἐμεσαγαι ζει δισὶμ ἄρα. ς ευς 

μαΐρτινρος .οὐζ σήν κακαὶ. ῥα πῆ ἦν «λληλοιοψ, 

ἐὲ ὀνκοιοϑ τε 2 δῦρο “σα-τὴρ “τ-εος Ἱκίγο Φάνγωυ 

παοεςς ντοδδέσας, ΝΝ [«ρ κε χολώαϊο λίην ̓ 

ὄγεκα. λίσηρσὶψ ἐπειασσόμεεμος τα Φίοισὶν 

Ἰρκαιχε ϑεαιτρώζονς ᾿ δίαλάμιν αρϑμοι ὑπαὶ . 

στον Ῥ ̓ϑελοψν Φϑισιαι καὶ α΄πσορρα σαι Φίλου ἡτορ, 

ΝΣ κατα. ς οἰὰω Φο-γέήν μι ψοφκα. “σολλίω - 

αλλοζιυσεὺς κατέρυκε καὶ ἐσ’ Χεθο ἕεμι μον τ - 

“τον γνῶ φγοον ἀστομεον Ὡλις -μγαΐα δὲγωα κα,» 

“σαϊζλα.ταὰ -ποχομής . ἐμὲ ὡς "-εγάλως ἀκα. χιφᾷς . 

ἀλλασεςσαύσα οϑαι κέλομαι καὶ αἀγωγέμεεν δ'ήονς - 

Ἢ Μ ὠπἰωτάνρύμα χοὸς «σολνβου σαῖς αμτίομ ᾿ἤνῶλα, 

ἱκονρν ἰκαρίοιο “αϑιῷρον πυψελοσάα,, 

ϑαροᾳ, μαπτοῖ πα νστα μι τὶ φρεσὶ σησὶ μέλ ϊωμ . 

ὅκ. ̓ϑόνπος: ἀψὴρ ον δ᾽ σα δον Ὑέρντιας . 

ὁσικεν “τηλεμα χὼ σῶ ὑε! Ἰχέήρας ἐσοῖσά 

ζώογτόςγεμ θεν καὶ ἐπὶ Χϑομὶ ἈΑΙ ἘΘΡΈΘΝ ̓  

ὥδοε γὰρ ἐξϑεω͵ καμν πτ ελεσιμέμομ ἐς 

ἄ.“{« ὁ οἱ ἅ- μα. κκελαιμον ̓ἐρωισᾳᾷ Ὁ αφνρα, 

ἡμτερω . ἐσ ῳ ἐδ κοὰ ἐμ ἐπ ολίσσορϑος ὀζλνοσάς 

“σολλάκὶ γοιωα σὴν δισιν ἐφεοτμεεμος κρίας οτῆ ὁμ : 

ὧν , χρεοσιν εθηγχεμ ἐπσεο χες οἶψον ἐρνϑρον -, 

“μοι ταλέμα χοςσσα ὕήων ππολν φίλτατος ἐστὶν 

ανρὼν ουδιοτιμεῖν ϑανατονγ Ρομιεεοϑαες ἀμωγα- 

ὄκτε ξενησῆρων, θέοθεμ φόουκ, ἐς ἀλέαοϑ'αι . 

δ ς Φαΐτοο ϑαρσιώωμ . “τ ἤρῖτνεν αὐτὸς οἌεϑρουν . 

ἡ δὰ ἀρ σαναβὰ συ δώϊα.σϊγαλόμψτα, 

᾿ Κλαϊεν ἐυτάτοδυσῆα φίλον πόσιν ὀφρα: δι ὑὸν 

ἡῶλιω ἐπὶ βλεφέ ροισὶ βαλε γλουκῶσσις βίων. 

ἑατερίοςὩ Οζα υσὶ κι ὑεῖ 2 ῖος νῷορβος 

ἤλνθεῳ . ὀίζια ρα ϑόρπορε ἐσσὶ σαιβμοου δτλίφογῖο͵ ο 

σιὼ: δά σα ἢ] ες ἀγιαυσήου,. αὐὰρ αϑημὴ 

ταὶ “σαρίκαιλεέμη λα διτϊά δνηρς οὥλιυσηα, 

ῥαοδο τε ληγα ““αλῖν “ποίησ. Ε. "γἱροῦτα. ο . 

λνγρα. δὲ εἰξεατα  ἐοσε δὶ χροΐ, μιβεσν βώσοις 

Ὑνοϊη ̓ σαύΐῖα. Ἰῶιὼν κι οὰ ε ἐχέφρονι -σπρνελοσσν 

ἔλθοι ἀσσα γὙγέλλων, μιν δὲ Φρεσὶν φ ρύσται το διδὶ 

ἸἨονκὰ σηλεέμα. χος “προτδος προς μινϑου ε{τηὲν . 



λβες ΦῚ ἐνμαμε. σὶ δὴ κλέος τα αγοὶ ἅαν ς 

ἊΡ ἸΩΔΑ Ἀψκστηρες αγίψορες ̓ ψΨΏλου ασὶν 

ἐκ λόχου ἰδ ει μι αντ' ̓ἀρναῖαι οἱκ αϑλϊόμτττα. - 

Τ ονῶδα-σαμῴβομεμος “ροσέφας ᾿νμωμεσυβῶτοα,. 

κι. εελέμοιαντα μαγαλλήσω καὶ ᾿ἐρεοϑ'αι 

ον καῖα βλώσκ οὐὔ]α. - στα. χίσαμε βυμος ἀψωγεῦ 

ατίελίω ᾿{ ὀὔ7α. -“αλιν δι ρασυομέεοϑαις . 

ὡμιἤρησε ϑέροοι ἂρ ἕτιαιρων ἀτίελος ὠκὺς 

[Κῆρυξ -ὁς δὲ “ρῶτος 'σος σὰ μήρὶ ἐφτσερ- 

αλλο δῪετοι τ δ  ΟΙ2 Λα. τὸ [ἂρ ἼΩΔου ὀφϑαιλιι οἱσῖῳ 

ἔς Ὑστρ “τ ολίος ὀθιδλέρμαἴος λόφοςε ἐστὶῳ . 

μα. κιὼν, Ὁ ὑστεμία. θοὼ Ἰζλόμεην κατίονσαν 

ἐς Αἰμγήμιἐτεϑον - “πολλο Ὡς ἐσαν ἀγδρες ἐ ὠνὔια. 

βεθρίβᾳ δὲ σαἀκεονῖ καὶ ω χεσὶν ἀμφιγνοισὶ . 

καὶ σφιας ὡἴοϑμῃ “-ὸνς ἐμ εεμαι, ον δὲστοὶ ΟΙΩΛα. 

( «φασ-το- μασιν  ΡΑ ιἰςτηλεδεα χοῖο 

ἐς “σα“περοφβα Ἀρεοῖ σὴν ἰὼν ἀλέφν εὩ νφορβομ Ὰ 

δι: ἐπα {οι -σιώστα 7ο -τύμον͵ τοετυκο τεζλαϊσα. 

2. σἰψωωτονα τ ϑυμος ἐδ μο ϑλαιτοὺς ἐν Νὰ : 

«7ὰρ ἐς “σοσῖος καὶ ἀ ἐδντνος εξ ̓ἐρογ' ἐμστο, 

ιν τότεκοιρεησα ὕϊῇοκαὶ ἥσγον Ὡώροχ' ἐλομστο . - 

ὙΠΟΘΘΟῚΟ ΤῊΝ Ρ ὈΠΉΡΟὺν ΡΑΨΏΔΙΑς 

« τὼ οὐλιν ελθὼν “-ηλίμια χοὸς ἰκγῴται τῇ μήρι 

“ηγέλοτσῃ τῆς απ σοϑαμίας7α. οὲ δϑ, λβραῖν ϑαδον οδυσ: 

σοὺς - χθᾷς πότου ἄμαίον 4εἰ Ἰθαγενυ ἀποὸ “ὧν «γρῶρ 

προς “τὸ συμπσόσιορμτὼν μιγμστηρων ἐσέρχεται δ ϑεισοι 

»τις ἀσσα γγελᾷ ὡς ὃ ὐδς νὰ ἀγα [ψωρί 4 τὶ “τον ϑεαιτοτην 

καὶ ἐνμεαιος ᾿ς “τοὺς ἃ [ρον ρὸνς νποσρίφή. οῶλνογεὺς δὲς ἐψ. 

ὠΐοιῖς μέμά . 



ΟΔΥΟΟΘΙΔΟ Ρ ὉΜΉΡΟΥ ῬΑΨΌΔΙΛΟ: 
Τὼ ρβαλεςω-πτολεεμγησηρτεγνων ὸν ἀψέγψω - 

μος ἠρ᾽ γεμῴα. ῷαψη ῥοΏλα 

“λα κῖυλος ως ̓ 

ζλὰ τιοτ ἐυ 49 τος σοοεὶ “ 

ἐδήσατο καλω “σε δαῖλα. 

τηλέμα χος φίλος ηος οὔυς, 

σκος βήοιο.. 

εἱλετο ιἰαλκίμιομ χοὸς Ὁ ὅδε 

“σαλαμηφὶν ἀρηρά 

ασνολεϊεμεμος χα ἕομ πσροστξ 

εἰ τπτεσυβώτι - 

ατῖα,, ̓ υτονλ ἮΝ μὲς πεόλὶν οφΦραΐμε “ἰνταρ 

7 ξγται «ἢ “ὧν γάρμῖν πρθοϑεν͵ ιφώστοθ δεῖ οἵω 

Κλωυϑμοῦτε ανγϑοῖο Ὑγοοιότοε 2λα κρνοεμτος, 

“αρίνγαυϊομεἐεσίδι δοήϊοα «7. Ρ σοίγώζι εὐ τίλλο 

“τον ξάγου δυσημομὰ ἄν «σολὶν ὀφραψ ἐκ {ϑι 

ζλαἴτα. πῆοχ ιν ὃ «δώσ δὲδ δὲ; ὁεκεϑελκσὶ 

σσύργον κα κοτύλιψ . ἐμ ἐϑ ὕτσωςς ἐσὶν σαγῖας 

αμϑρώσσονες αψνε ἐχεοϑαι, ε ἘΧΟΙ͂ ασυϑο ἀλγεα. θυμιῶὼ «᾿ 

ἴ ὃ ξήνος ἀν σὸς μινυϊάς αΛΎϊον αὐ]ῶ 

Ἑδεδ νῆ .“Ἡ γὰρ ἐξ οἱ Φιλ᾽ ἀληθέα. μιυϑισαοϑ'αι » 

Ἧτο να σαμάβομεμος “προσέφη “σολυμιήϊις ῶλνοσευς» 

ὦ Φίλος ον διε τοι αὐτὸς ἐρν κιεοϑοι μι εμεαιμω 

“ὦ Χχῶ βελστον ἐπὶ καῖα. τΩ͂ λιν Με καταγρους 

λαϊσα. πῆω Χ δι «Ὡλώσ 4 ϑέμοοι ὅςκε ϑελησῳ - 

ΟῚ γάρ ἐσσὶ σαιθμοσὶ μεεμάν (ἔπι πηλίκος {μὶ- 

ὡὠςτεσιτἐλο μέμω σπμ αὐ] ορὶ «σαΐμτοα. τἰθεοϑα ο 

ἀλλερχεν : ἐμ ξά ἀμὰρ διε ψον κελά ἐς 

ἐωστ κι υήκεπσυροὸς βερέω ἀἌενΤ-ε Ὑεμμτται οὶ 

ὐγὼς γα ρ “ταΐδε εἰμι τ ἐχὼ κακοὶ μήλεδαμαΐοσν 

αῖθη ὑοῦ ποίη - Ὥκαϑεμ Δ ετοιάαν Φα τ μαι 5 

ΠῚ εφαΐτο. στιλεέμα, Χχος δὲ δία. σαϑμ οἷο βεβηκῴ, 

"κραυγαὶ. “΄σοσ᾽ ὶ ἱπσροβι(ὡς; κμακα. ἜΝΝ μιυνπασηρσὶ ᾧΦνυ τόνῳ 

αὐὰρ στρ Ρ Ἴκαψε Ὡιόμονεδ: γαιξκάογτας . 

Ἂ χοὸς μὲν Ῥ ἐτησε Φερὼν -ρὸς κίορα, μα κ. ρω . 

ἀμ τος ὩΣ ̓ 4σω᾿ τεν καὶ νπσέρβα λα ῖμομ ονῶλον - 

“τον δὲ “πολυ ρώτα φλυβοφοςε ἐνρυκλάα͵ 



Κώεα καπορμν σα. ϑρομοῖς ὦν! ὅλα λεοισὶ . 

2ιακρυσασαξ υάτα ἰθυς κίε. ἂμ Φι2  ἃ ρ δνας 
Ὡιιμωὺὼ οδινοσῆος ταλα σίῷρομος "Ύ Ῥεθεμ’γτο, 

καὶ κυώεον αἴ αὐὐταςζομ μαι κεῷαλίωτε καὶ ὥμους . 

Ῥηιϊέμοαι βα-λαΐμιοιο οὐϑιφρωμ τοιμελόσστ4α., 

ἀρτεμιῶαι ἰκέλη μηδ Χρυση ἀφροδττον - 

ἀμφὶ δε δοὶ φίλω βαλεῖση Χχεα ὥλακρυσασα. ᾿ 

[κύσε δεμῖν κέφα λίω καὶ ἄμ ῷωο ῷαεα. καλὰ, 

καὶ δολοφνρομε ἐμη᾽ “σα. -ῇ Ἀϑει γιοῦ “προσκνῶλα. . 

πχϑὲδ τηλέμκα χε γΆνκ δὸν ῷαος, ὕσετ. ̓ ἰωγέε: 

ΟἽ εοϑ'αι ἐφαίμιω ἐσ ι ὦ Χο μηὶ “σιυλομϑὲ - 

αλλαγεμοι καταλεξον ὅτσως ἡμτησα ς ὁσπσώσσης 

λάϑρα ἐμεν ἀἐκασοὶ Φῖλον μία. ταδον ακονὼ - 

τιωρίῳυ πτοηλέμα. Χχος “πσεπγνυέμος ἀγτηον νῶδλα 

ΓΙ 

μστδε ἐμιν μάμοοι Ὑοον ὀρῃνϑι, μι εδιέμεοι ἢ ἡ“ΤῸΡ 

ἐν πήθεοσιν ὀρῖμε φυγόντι αὐστσιω ολεθρου - 

αὐλλνδρηψα είν ἑαθαραι χροὶ εἰμ 9" λοῦσα, 

᾿φςἡ υ-πτερῶ ἀἄμαβᾶσα σιὼ αμφισσολοισί γωκαξὶν 

Ἔνχεοπσα σὶ θεοῖσι “τελκέοσα ςἑκασομβας 

δεξήν ἀάγς εσπσοθὶ φεὺς ἀγτῆτα. ερί, α. “ελεσση Ὁ 

αὐἹῶερ ἐῶν αγορίωδὲ ἐλάώσομα ̓ οφρα. καλέασω 

ξήνον. σστςμοικ θεμαί μ᾽ ἐτττο δὲνρο ἰόντι - 

τομὴν ἔ[ω πρδττεμτῥα. σὶ συμ ἀγτιϑέοις ε ἐταροισὶ . 

πέρσιον ΕΙΣ τα ἢ ρα, ροτ οἰγεο ἀγορτα. 

ἐνῶ υκ ως Φιλευ κιὼ στϊεμον ᾿ἀσόκεν. ελβϑω - 

υὶ ς “ὰρ ἐφώψησε - «τῆ ερος ἐτλέῖο μινθοςε- 

πμαλνϑραγαμ έν καθαρε. ΧΡ οἶϑ᾽ εἰμ ϑ' ἐλοῦσα. 

Ἔν ΧΩΡο “σὰ σὶ βεοῖσι τελπέοσας ἑκατόμβας 

ῥέξών, αἰγκεπσοθι ζεὺςα ἀμτῖτα. ἐργα “τ ἔλέοση - 

ΣΝ χοεζχὰρ σ φτα, δὺς Θκρεεγαΐροιο βεδιοκ 4, 

ἔγχος χων ἅμα “τῶγε κύνες ““σοῶλας αρίοϊ᾽ ἐπσοὐϊο “ 

ϑεαιτεστωζ ἄρα. “τῶγε χαρὶν κατε »χόσεμ ᾿ιρβίωη - 
᾿ »»] ͵ ν» Ι - ᾿ 

τον ρα. “πσαγΐες λα οι ἐσ χόμεεμομ θπευμτ ς 

«κφὶ ϑεμῖψν μιυκασῆρες αὐγίωορες ἡὙΎ Ῥεθομττο : 

᾿οϑλ᾽ γορά οὐ ες κακαίδὲ Φρισὶ ββάξοξς ομ.όνον - 

αὐ ρ ὃ Ὁ ῬΔΡΟΟΝ σάτα. ἀλάαἹοτσουλιω Ὁμλοῦ 

ἀΛλίνα. μψτωρ απο καὶ ἀγτίφος ἕω ̓αλιθερσης - 

ὄίτοι ὁν εξ ἀρχῆς “σαὐρόώϊοι σαν τα ροι - 
γ, ͵ »υ»λ ! »Ἅ ͵ «! 

ὦγνθα καθεφί τ ἰὼν .«“τοο 2. εξ βεήγογί εκ αιστα. . 



“τοῖς Ὡιευ υήραιος 2.ον ρίκλντος Ὑγ δεν: ἤλϑεν, 

ξένου α α΄, Ὑων αἰ γοριωδοε “αιὰ πῆ ολὶν οὐ ς “Ερ ἀιϑὼ 

τηλεμι χος ξήνοιο ἐκ ς Ῥαυσοι ἀλλα. τα ρέσιη ̓ 

τομκαὰ Ὁ ᾷραος πσρότιδος πρὸς μιυϑου ε{πτσὲν - 

σσιλεέμα. χα, οπεριωον ἐμιομ πσοστοὶ δῶμα. τα ίχς ἀν ν 

ὥςστοι ζῶ ῥαπσοσσέμσξω δὐτοῖ μιεμέλαος ἼὭὥλωκ Ε.. 
ἥδ᾽ ’ ! 

Ὕ' ον πηλέμα: ὕλοοῷ ΑΡΧΟΘΗΜΕ ἀρτοῖον νῶν. 

παῴραι ου γάρτ Ων μα ὅπσως εογαι τάδε εργά; 

ἀκεμεμε δενχηρες ἀΎΗμορες ὧν ἱεγαροισῖ 

λα ΡῈ κα τήμα γ7ες “σὐρόϊα. “σαῇα. ὅια σογαι, 

ἀυστοὺμ ἐχοῤαίσε βουλομετσαυρέμεεμ στο μα- “τον  Ἐ: 
5 2 λ ! “- Ι 

42 ιοζεγω “τουτοισὶ Φόμου καὰ χήρα, Φυστσω, 

Ακ ττέμοι Χαροῦτι Ἴ Φερήν προς “λώμαῖα, Χχαρὼμ ." 

ς Φ-τοῶν ξένου ταλαυ φριον κγεν ἐς οὐ χιομ » 

αὐ]ὰρ ἐσ ρ τκοῤῖοόμους 43; ναι ουττας - 

χλαϊμαμαλιν κατεβεύζο κατα. κλίσιμον ἐἴε βρόμονετε . 

ἐεῶδασαιμίψϑους βα]ες ἐνξέσας λούσαγτιο . 

ποονεῶεεττα οι δοκιωσὰ λονσαὰψ καὶ Χρίσαν ἔλακω - 

ἀμφὶ Ζαρα. χλώγμοις ὅλαις βαΐλομ Ἀν δὲ Χισππώμας . 

Ἔκ. Ῥασαμίγμθον ξαγες! ἐπὶ κλῖσιμοισί κι ἀθιζὸον Ε 

χερνιβαία μιφισολος ρο Χοωξσσεχ ὄνε Φερουσα. 

[Κζαλε Χχρύσᾳη υπσὲρ ργνρέοιο λέβητος 

ν"Γαοϑο, ““-ὧρ δὲ ξεσίω ἐτανυσέρα-σεφαῦ - 

σίτου  ααϑλοίμτταμ ἰν “σα ρεθηκε Φερουσα. 

ΚΙ σ -οὐλλευθήσα. Ἀορριζομι ΤῊΣ ροῦν] ωβ - 

μι τ ΉΡΩΝ ἀντίον ζε σαρα. σαϑμου μεγάροῖο 

Κλισμῶ κε λῖ μέρη λετῆ ἡλαΐκατα. πρωφῶσα. . 

δαὐἐνσόγηα 85: ἕστο μα προκ {μ εγα. χέραεῚ ἰαλλομ «ἡ 

«ὐαρ ΕΝ “πὐσῖος κοι ἀν ἐδ υνοὰ ἐξ ἐρογ' ἐμστοο . 

“ποσὶ ὃὲ μύθων" Ἐρ ΧΕ “αϑιφρων “σιγνελότσσάα - 

“ταλέμαχ, ἡπτοῖ ἐγὼμ ὑπ βώϊον σα ψγαιβὰ σα, 

Ἄεξομ αὶ φεάδρὼω. Ἥμοοϊ ποροοζὼ πτετυκτας 

αἱᾷ διάκρνσέμ οἷσί “σεν ρζεέμη, εξ δὲ ον πολ οκεῖβ: 

Ἔ χα τα ἐαρηδιισῖμε ες Ἰλίου οὐ διέμιοι γα 

“πρὶν ἐλθᾷν ἐαγμερίίραις ἀὐγημορας ᾿φς τοδιεςλόμα, 

ϑόστον σον ταϊὸς σάφα. φέσεμιν ρων ακουσαςο 

Ἴ Δὡλιῶ “πιλεμα: χοςσσεσυψυκέέμος τμστοῖου ἡνῶλα. . 

σγ-οἱ [ς “ἐρ εἐγῶώτοι μπῇ αὐληθίην καταλέξω . 
Α 22} ͵ Ἔ - 

ω χομεϑς ἐς τε νλου κοὰ μέπορα. “σοιμομα. λαιων « 



Ὡλεξαμεψος, δέκζεκ ἤμος ς ΄υ νξνλοισὶ δόμ οισῖν 

ὠνῶλνκεως ὌΝ ὡς {τε πατὴρ ον Ὅα. 

ἐλβογα. Χρομῖου ψέομ δγοϑεμ, Ὁ ὠφεμεε κῴμος 

ὠνῶλυκέως ἐκόμῖζε οἵων μασι κνυῶλα λίμοισὶ .. 

αὐοὶρ οδνοσλος “ταλασίφρογος σσωτφασκε.: 

ζωοῦ ὀνῶλ ἐϑα μόρος ἐπ Χϑογίων στόν α κούσαι - 

αλλά (ἐς “ἀρῴδω δουρικλντὸν μεὰν ἔλαιον 

Ἵσσσ οἱσὶ πρόπεμσξῳ καὶ ἁρμασὶ κολλητιοῖσῖν ᾿ 

ὦνϑ; Ἰῶον «ργῴνὶ Ἂχ ἐρην, Ὡς ὄψεαι “ολλα. 

ἀργοὶ Τὸ ἐς τεβεῶν ἰο τη τι μόγισαψ . 

ἩΡΟΓΟΩΝ αὐτοῖς. ̓ ἔυψτα. βοὼ αἰ, αϑος μινέλαος͵ 

δ᾽ Ὁ Χρηϊφων ἱκόμην λακεῶλαιμογα. λαμ . 

οὐ]ὰρ ἐγὼ τῶ τα σαν αληβέη και τίλεξα.- 

Κὰ τότε δα ἐπ ίεονν ἀμήδόμεμος “προσέφττεν - 

“όσοι ἡ ἡ μάλα. ΘᾺ κραστϑοφρογος αὐδροςς εν όζγα 

᾿"ϑελον δψγηθημοις «ψαλκῖῶλες αὐ7οὶ ἐονήτοις - 

ὡς δσοτῶν ξνλο χῶ Ἔλαφος κρατϑοιο λεοῦῖϊ ος, 

νεβροὺς ὑρβημμιαρα τα: ἡμεμγεμεδνς [αλαϑημους 

δ ϑημοονς ἐξβενσι καὶ ἀγκεα “σοιμεμττα 

Θοσκομμη. ΩΝ ἐυτῴτα. ἰὼ ̓ ἀσκλυϑε ἄν. 

αμφοτροισί δὲ “τοοῖστν α 4κεα. ́ -σὐτ. οῳ ἐφηχκεν, 

ὡ ςοζλυσεὺς κφμοισὶῳ α φκέα, πτοτμιου ἐφησ 4. 

αι γερ Θάστε “ταῦτ κ ἀθημων καὶ ἀ΄σολλομ 

σποῖος ἐὼμ δός τοτεν κΤιμ εν ἐμ Ἀέσιβω 

εξ ̓ερίῶλος φιλομηλήδιησαλωσεν ἀγαςσὰ ς- 

καδὸ βαλε κρατδὼς . ̓ Χα ροΥ ο δὲ -“αύσεες χαιοὶ 

στοῖος ἐὼν μιυνσαρσὶν ὁμ ληστἐεμ οὥ νον ἐς - 

“σαί ἐςτῶκ ὑμοροΐτε γενοίατο πϊκρογαμ οἴ τ: Ν 

στ-ανταξλα  μ. ̓ἄρωτας καὶ Ἄἰασεσι φυκαψ ̓ εἴωγε: 

ἀλλα. παρὲξ ἀπ Ῥ)μεὶ “παρα κλιδὸν ὀνξα σατο ῶ 

διητὶ. “τοὶ μεέμμεοὶ ̓ ἐφ- τ εγεέρὼμἕ α,λιος νημιδατὰαις, 

ὧν ουδέγτοι ἐγὼ μερμο ώστε ον ἐσὶκ ἄσω ̓ 

Φαμοῖν ὅζὲῳ ϑισωϊὸ διεάν κρασπέραλγε ̓ εχορπτας 

νύμφας ἐψ μεεγαιροισὶ ̓ καλυοῦς ἡ ἡμεῖν αϑαγκα. 

᾿σχά" ὅλον διμαται ἡ ἣν σαλίθα. [α; τὰ ἔκοϑ οι ̓ 

ΗΝ ὙΦ δι πρῶρα, νδες ἐσ ρόξροοι καὶ ταὶ ρον: 

δὶ καιμὶῖν “σεμσσοιευ “πδωρεὰ μῶ νωτο. βα- λάοσης « 

ς ᾿Ἰφα-ταρῴῶνης δονρικἌν-τος᾿ μιμέλαιὸς -᾿ ὌΝ ων 

“-αὐτατελεντῆσαις γεόμοη " ̓ ἐδοσαν δ έμοὶ οὕρον. 



͵ Ἢ γ Ἂν» ἢ 9.3] 

αὐϑα ναῖοι διμῶκα Φίλην ἐς πα ριῶς ἐσέ αν : 

ἃ} ς«Φαΐτο. “τλῶχαρα. ϑυμου εμὶ σηϑεοσὶμ ορῖν Ε.- 

“τοῖσὶ δεκιὰ μίσεφπεβϑεοκιλύμεμος ϑεοφῶλας » 
ὍΝ 3. "“ ᾿ “ 

ὦ γυναι οι ὀνοἱμ λαβηιαίδὲεω οόνυστῖος 
“ν. νν» [ Γ' - 

ἡ’ ΤΟΣ ῶνον σάφα. οἱ δὲν ἐμι(ο Ὡιέσωμβεο μινϑομ - 

ἰρεκέως ταΐρσοι μαύϊάσομω ὀνλευϊκάσω- 

᾿ἰσω ψῶ ᾧ εὑς -ρῶτα θεῶν ξεψίνπέξασσεφα, 

ἐπί τοῦννσιος αμιύμομος Ἣμ αφικαίμω . 

ὡς ἵττοῖ οζλ υσεὺς δὴ ὠν σα δι γοῦν 

ἱμμεεμος δὰ ἐρσων, τα δδετ ὀυθόμεεγος κακαὶ ἐργα, 

ἐστὴμ « αΤο ρ μι ψησηρσὶ κακὸν “σαγεοσὶ φυστεά,, 

δῖον ἐγὼ οιωμὸμενσέλμον ἐσσὶ μκοῖ 

Ἥμοεγος ἐφρα σά μην καὶ “ηλεμαί Χῶ ἔγεγώψ ἄν . 

ὀγωδάωτε τροσίφαε “υδιῷρωμ “σηνελουυ φα, Ὃ 

ΡῈ Ιὡρ “τοῦτο ξένε εὔσοςξ τετελεσμ ἐψου ΤᾺ ᾧ 

“στ ὠκεταχα. Ὑνοίκς ΦΙΛΟ ΤΙ α΄“τεσυολλαύτε Ὡλώρα. 

ε ἐμόν ὡς αὐήασε συμαμτόμεμος μαχιαιρίζοι . 

ὡ ς διιλλλὺ “τοιαῦτα “σροςἀλληλονς ὡὠγορενον . 

μιυκασηρες δὲ “στ άροιϑεμ ὀδυοσίος εϑεηγδεῥοιδ 

Οαὶσικοισὶ τ ρσοὐ7 οκιοὰὼ σιγαι γέμον Ἵ τες 

ὧν τυκτω δα: -σέῶλω οθίπῦ ττεμος νβϑρῖν εἐχεσκουν . 

ἀλλότεϑη ΘΝ χήνα ἐὰν καὶ ἐωηλυϑερεῆλα. 

«σαύϊοϑευ ἐξ αὐγρῶν, ὁΊΩΝ κ{ αὙὝομ δὲ “τὸ "σοροασν : 

καὶ τότε ὀησφιμ φπσελεέζλων, ὁς αρρα. κωλίσα, 

“μγὸνα με κηρύκων καισφὶν ““αρεγίψεξο 2 στοὶ. 

[κοῦροι ἐπέδα “σαὐ7ες ἐπτερῷθητοε Φρῳαεϑλων, 

ε Ξρχεοϑε ρος Ὡλώμαϑ' «“ψωῤ]ιωωώμεθα λα πα 

τ αὐ γερτὶ ̓Χέράομε ἐμ ὥρα Ὁ ζυγον ἑλέοϑιαι . 

ὃς ̓ φαϑ' "δῶνα γαανῖ ἐς ἐβθὰψ οἰ κι Ομ2Ὰ ε ἐκ ατὸς . 

οὐ]ὰρ ἐσ ρ ὍκοΥ οὩΔόύμοναᾳ 43, ναι(τάομτας ᾿ 

Χλαῖψας μεὲν κατ βεϊ οκαΐῖα. κλισίεονετε βρόψον αι ε- 

δία τς ἐρ ὀνοψοῚ ὶς μεγάλους καὶ “σἴομα-ς βεγας, . 

ἑέερενον δὲ σύας σϊάλους ,καὰ βου ἀγελαψ, 

λα τ ὐτυωόμ. εϑο: - τοὶϑν εξ ἀγροιο “σολιμ 

ὀπιρυμομποδυσενς τὶ ἐψαι καὶ 2λῖος Ὑῷορβος . 

στοϊσὶθλε »υϑων ἣρ χε συβώσιμες Ὁρ Ἀραγώοῳ ὡρξαρῶν Φ 

ξήμενσ 4 «ΡΩΝ σῴτα “οὐλί εϊέψαι μερεαψής 

σήμιβομὼ ως ἐσέτελλεν ἀγαξε ἐμὸς, ἠσαν᾽ ων Ε: 

οὐον. βονλοϊμιν «τα. θμιῶν δντα ρα- Ὑερέοϑ'ας . 



ἀλλα ον ἀιϑλίομα κιοὼὶ ήδϑία: μήμοισσἴοσω 

νυκ {η- χαλεν ἃ Ὡλετανάκτων οὶ ὁμοκλοὶ- 

ἀλλατγε νὰ ἴομεν Χ [ἱρ μπμέμβλωκε μαίλισα, 

ἡμιὰρ ατορ τοίχαῖτοι “ττοτιεασιβο. οἱ δ γον εοᾶε ὁ 

ἊΝ" ἐνζα σὰ μεδόμεμός “σροσέφη “σολυμηστος ὈΩλνοσ ἐς. 

γιγνώσκω - ̓ Φρογεὼ “Ἰαΐγε ον γνοέομοτοὶ κελάς, 

ΔΆ ἰομεμ- σν 2... ἔυφτα. ιαμσσδεές ἡ ἡτερθόμάσξ - 

Ζλος “Δ έμοοι ̓{-τοϑίστ-οι ἐδ πλιολνηκρυμ κὰν εορὲμ 

σι κηρὶ τῆ εὖϑ- ΩΝ Φα πὰ ρίσφοιλὸ εμεμεψαι ὀυδὸν Ὁ 

᾿ ρα. καὶ αμῷω μοισὶῳ αὐκέα. βαλλετο πάρη, 

“αυκγα. βία λῶν «μῶν ε πρόφος δῷ ἀἰδρήπαῤ 

ἐνλέσιος ὥχαρα ὁ οἵ σικαπέρον θυμαρές ἐδίωκεν ς 

στ-ὼ βιστίω.- σαθρὸν ΝᾺ κιωες καὶ νραρα νὴ ἀγϑρες 

ῥνα του ίοϑε μεέμομστ-ες - ὅζδες "όλίν ΗὙμ ἀψαγτια, 

“Πωχὼ ἀδηγλεῶ ἔνα λιγκῖον κΩ γέρογττο 

σικκτῆόμεμον - «τοὰ δὲ λυγρα -πϑὶ χροὶ εἰ μειο τ ἕστο - 

ἀλολόσεε Ἂν πάχογτες δώσων κάτα “παπσαλόεογαν 

ἄστεος ἐγγνς σαν καὶ ἐτσὶκ βψην ἀφίκιομστοο 

σ-υκτὼ κα λλίροου . ἕῳ υδρά ουστ-οσσολιστιας 

“τὼ “σοίησ! θα κος κιοὰ ϑάρίπτος "Ωλ ἐ πολυκτωρ: 

αμφὶ Ὡ,ὰρ «Ὑφρων νδα τοπιρεφέων κ ἂν αλσος- 

“σαντοσε κνκλοτδις- καα Δ ε ΚΓ υχρονβέ βέεν ὉΩᾺ ὡρ 

Ὁσξοθεν ἐκ. “-ἔτρης βωμὸς Φιεφυτσ ββέτεσουκῖο 

ὑυνμεφαάωψ. ὅθι πσάγτες στ τρεξζεσικον ὅζ τ τας - 

ἐὐθα σφεας ἐκ Χχαν δος Ὡλολίοιο μελανθάςς 

ἄγας αὙΎωμ" αἰ σπσα σἹ μι πετσρετσον αἰστολίο;σ ο 

ὥιζσψον Ἀιυησαρεοσὶ .ϑλνω 2. δ΄ μ'εἐσομτο ψομιἕες - 

: “πονε2λὲ ἰδὼν μῴκεοσεν, ἔτος Τ᾿ Φατ ἐκ τορομα Ε : 

ἐκισαίλον κἃ α{φκέες- ὀρίψε ΝᾺ κΑρ οοουσιδος - 

νῦν ΔᾺΝ μαΐλα “αγχν κακὸς καχὸν κγηλαΐίζει 4 

ὡς ἀν {τον ὅμοιον αὙ4ᾳ ϑεος ὡς “τὸν ὅμοιον - 

--Ν ιδτουδὲ μολοΐβρον ἄτεις ἃ με εἴς αρτε συβῶώτοι, 

πω χουν ἀψίηρον λα τον α΄“πολυμκαγτρα. “ 

Ὃς “σολλ ἜΣ Φλιμοῖ" -υσα, πόρον ΦᾺ ἘΩ͂ ὅκὼ μους 

αὐτήςορς α κόλονς «οὐχ, ἄορας ὃν δὲ λέβητας. - 

στον κ᾿ μοι ὯΔ οἱης σα βμιῶν δύ ηρς γενίοϑιαι 

σπκοκ όρον »ᾧ Ἔμ ἐμψακ - θαλλομτερίφοισὶ Φορήμαι . 

Κώκενς Ὁρον σσἱνων μείαλιω ἐπ γουωϊ να. β{5τ-Ὸ - 

ἀλλευί Οὐ 2 ε' [ κακέμμαβε οὐκ. εϑελησά 

ΡΡΙ 



᾿ἐρΎοΥ ἐπσοϊ χεοῦαι - δγγας. “ἰ}ὥοσων καῖα λιμὸν 
ἢ 2 , ς ͵ ελ , »)} 

βουλέγωα αὐτίθων θσσικ ἠγὴν [α πέρα γα- τον . 
υ; ͵ ᾿ ͵ 2 

ΛᾺ ἐκτοὶ ἐρέω “τῦϑὲ καχ]ετελεσμιέμον ἔσται . 

ἀκνο ελϑκ πρὸς διώμωτοθινοσίος βέοιο 
ἐω» “ ͵ ! ᾽ ἊᾺ »" (Ἃ δον» 

“τολλα οἱαιμιΦικαιρη σῷελα. αγότρωμ ἐκ. ΄-α-΄ὀλαμιαιὺν . 
͵ “ ) 

--λ δυρὰς ἀπποτορί Τουσὶ Ζλόμον κατα. βαλλομιέμοιο . 
" ᾿ δὰ ΝΕ ᾿ς} 2 ἢ " 

ᾧ7 «φάτο -κὶὼ π“αρίων λὰ ξ ψθορεν αᾧρα διϊμσὴν - 
ΕῚ Ι 3 ͵ Ν ͵ 2 ἊΝ “9 πὰς 

ἐσ Χίω ον Δ εροῖμ εκ τος αὐτο ρσ τον ἐσνφελὶξεν . 
᾿: ἣ “ ͵ 

ἀλλ εμεμασφαίλεως «ΦΧ ε "ερμηρι ξεν οὥλνοσόυς. 
οι τ . ͵ ) ΤΣ τοί 

με μι παϊξα ςροσσαλὼ εκ, θνμοομ᾽ ἐλουττο 

ιὰὲ “ρος γᾶν ἐλασά καΐρη . ἀμ ονδα.:ς αφρα.ς- 
᾿] ᾿ 

αλλεσετολλενσε,φρεσὶ ΩΝ εσ' ΧΟ ΡΟΤον .ε ΠΣ ΦΑΣΙ: 
ΟῚ , ; Ὶ " 

νάκεοσεν αντια λων «μία. 2 ἐνξατο χέρας ἀνασχὼν 
΄- »- ν"ἢ ΝΆ ΡΣΥ͂ ͵ 

υύμῷο, »ιρημααε ον ρας 2Δ.1ος ψφ-οτοῦινοσ ὡς 
21 2.2 ᾿ !»}9!4 ͵ " “ν ἀς 

υκμεσιμηρὶ κπε καλυζας “υἱονι Δ μὼ 

αρμὼν κῶν ερίφωψ “τοῦλεμοι κρμήμα τεελδωρ, 
ς 2. Ν ͵ 

ὡς ἐἌθοιρεῖν κάμος ἀνὴρ .ἀ[αὖοι δὲε 2 αυμιωμ - 
, 5 Σ 

“-ὦἦ κέτοι αἰλαΐα ε τε 2 ἴα σκ εϑϑα σ (εν ἁσασας-ς, 
ΕΣ ͵ 4, “ἱὰ 

“σς ὕω νϑριζὼν Φορεής . αλαλημεμος οὐ . 
41 ᾿] 2 Ἀ ΄σ Ἁ ν΄ “" “-ο 

αο΄ανκατ οὐαρμῆλα κακοὶ φϑάρουσι μόμκπες -. 
"5359 ΐ γπὰ νχα ἅ 2 Ἢ: 

Ἷ ονῶλαυτε “ροσεάτε μιελανϑιος ὠπτστόλος αὝωμ - 
Κὰ , ΞΡ ΤΕ τ, ͵ 3 ὝΝ ἊἋ : 
ὥσσοσσοι - ὅτομ εἰπε κι νῶν ολοῷωιϊα. 4φὸ ὼς . 

“ ᾿ }." ͵ 

“τὸν “σοτεγὼν ἐπὶ ὕηος ἐνσελμιοιο ᾿"εελαμας . 
2! ὅ,.. 55... ὃ ς, ͵ ΡΚΎ 

αξω ταλ θακης ἵμα-μοοι βίοτον πσολω αἌΦοι - 

κι [. ορ σλέμαχομ (αΐλοι ἀργυρότοξος -όλλωμ . 

͵ 2 ἢ δι - “ ͵ 
σημιβον εν μεῖς ατροιῖς ἰὰ υπομιυμσηροὶ λα μι κ- 
ξ΄ φυο Ἂς Ζ - “ 

ως οϑινοπὶ τεστηλον α“ττώλετο υοσῖμιοῦ Ἡμκρ- 
".. ᾿ ; ᾿ ! 3 ΚΩ͂Ν ᾿ς 

ἐς Φ-τὉτὯν “τους ἀλὴν Αἰσσσεν αὐ͵όϑικκα κιομηθας- 
ων ν γῷ ͵ 

οὐ7ὼ ρ ὁ Ἐπ κμαλα 2ιώκα. φὐδ Ἵκαψεμ ἀνα κτος ᾿ 

ὠΤίκα Ὁ. 4σὼ τεν, μα 2 ὲ Ἀιυμοσηρσὶ κα β)ζεν 

μτίος ἄψρυμαΐχον -“τὸν γα ρφιλέεσικ εεαΐλϊοα- - 

“τ-ῦ “αρ ϑν κρήωμ μεοιραν θεσαν δὲ -ττομεομ“τοο . 
- 2 ͵ 

στον αι ΘοϊΚΤα.μ ἷν “σαρεέθηκε ῷερουσα. 
Ὁ ) λ « ᾿ 

ΕΏ μεμα «ἀγχίμολομ Ὡιοϑυσευς καὶ Ὡχῖος νῷορβὸς 

αὐτὴ ἐρχομ έγω «πὐϑιδιέσφεαις ἡλυϑ ων 
᾿: οὐρά ἐ μα ᾿ 3 

Φορμγίος [λα φυρής ἀνα. ϑιέσιΦισὶ βαλλετα εἰ ἐν 
΄ μ» 2 ἢ , ͵ 

Φημιιος- αὐτοὶ ρ Χάρος ελὼψ “σροσεῴτσε σ-υβώσεοιω - 

᾿υμια᾿ «ἡμαΐλα. ΑΚΤα δὲ Φόμ. α7α. καλ᾽οοιυσιίος. 

ῥῴα Ὡ'αριίμωτεςὶ καὶ ἐμ πολλοισὴ ἴο ἐοϑαι - 

ὝΑ ) 



εξ “τέρων ἐτερεσὶν ἐσλσκῆϊ αὐ Δ εδὶ ἀυλη, 

“τοῖχω καὶ βριγκοῖσὶ βυραι δοκέεις ἐσὲ 

ιικλίδες νκ ἂν ποσιμεῖμ ἀψμὴρ τ βοπελίοσοιθον 

υἱγψώσγκιῶ οἰ στὴ σολλοὶ ὧν ἀϊὼ 2'΄αἱπιαΤίθεμστοαι 

ἀψδρις: τ κιὶσαμ. ἐψ ἀψλψοθεν, γῶχετε ̓φορμιτξ 

ἡσυνά- τῳ αρα Ὡλαυ τὶ βεοὶ “ποίκσαν ἑτταρω Ἀ 

ὁνῶασσαμῴέβομ ἐψος “σροσέφης Ἔνμαε συβῶσνα. . 

δε ἐγψως, ἐπ ουδ τα! ταγα τὸ ̓ γαψοημεωμ - 

αλλατε 2" Φραζώμ εϑότσως: ̓ἐσαζταίδες ἐργα.- 

᾿νεσν “πρῶτος ̓ἐσελβε δόμουςάν» ναι οὗας - 

αύσιοδὲ ὐμκαηρας. "εγώζεντολφζομοια αὖἴον . 

φ ϑλεϑελές ἐσ μι μομ . ἐγὼ οὐ μὲ “προπσαΐροιβ Ε. 

μἈϑλὲ σν Ὡιηθω νυν. μιτῖς σ' ἐκιτοοϑε ϑοησας͵ 

ἰὲ βαλά Ἂ ἐλασ47α δὲεσε Φραίφεοϑαι ἀψοωία. Σ 

ὁγῶννμᾳ βετ σάτα. τολν τλαςζλίος ὀϑιυοσόίς ᾿ 

γμνώσκω. ὥῷρομεω - “τ αγεζλὴ ΦρομέουτΊ κιλά εἰς. 

ἀλλ᾽ εχ “αροπσάροιϑεν ἐγὼ υσσολ ἡ ομαιὰ ἀυσγοον . 

ον Ἰαίρτι “υληγεέωμ αδοωκμιωμῶν σὲ βολαων . 

“τολμοιήσιμοὶ βυμος, ΤΟΣ κακὰ πσολλα. -“σέσσομβα. 

Κυκασ καὶ “πολεμῶ, μιὰ κὼ πὸ οσὶ γενέοδ᾽ ὼ - 

γασέρα. “Νὐσντσωςε ἐσ ὶμ ἀσσοκρνῦξαι μεμα υα. 1 

ονλομ ἐψνῃ . ἡππσόλλα. -καιζα μβρώποισί οιϑιωδῆς 

στῖς ᾿ἐψεκει κιαὶὼ μῆες ἐν ἐφ υΐοι ὁπ λιζομέτοοι ᾿ 

“ὦ ουτον ἐσ τρυί “τον κακα: δυο μεεμέεον Ἰφερόνοται . 

« διλλὰ γρδται τα. προς αλληλους ἃ γόρωυον. : 
βὺ δλεέκνὼμ κεφαλημτεκοι ὀναα. κφμεμοςς εσ΄ Χεν 

ἄρτος ὁ2Α νοσήοςΤα λα σίφρορος͵ ὧῳ βασσοταυτὸς 

θρεξεαθὰς ὀνζδ ασσόμητο- “σαρος 2 ΕΟ ἵλῖον ἕρὼν 

ὠχέτο Πονῶλε ταροιϑεν ατίρεσικον μέοι αἀρδρες, 

ὥγας ΓΑΕ ἢ ὑπτά τόση χε ταρϑκας ἈΝΕ δα οο[ωσα ὡους - 

Ζλητοτε κφταιυόβεσοςς α“τοϊχομέμον ὁοζλυσιος 

εὑ πσόολλη κόσσρω “κδὶ “ροσσαίροιθε θυράων 

ἡμιϊόμωψτεβοώμποεα λίς κε χυτοῷρ ἂν ἀ[οἱεμ 

ὭὍμο ες δδλνοσπος τέμεμος μεία κοιράσογτεες 

Ἔγβα. κινῶν κφτωρίος: εμὑπλήος νευσοραγαεωρ ὦ 

ΟΝ “τότεγως ἐμθησεμ οδιυονία ἢ ὝΎνς ἐὐμιτ-α. 

ουρὴ τ᾿ εν Ὁ ὅγ᾽ ἐσμμε καὶ ξατα κάμβαλῳ ἀμφω . 

ὥοσον δ ουκί- ἐπῴτα. 2ιωμήσαυτο δϊο ἀγα κ΄τοος 

ἐλθέμεν . ἀωστοὶρ ὁ γόσφιν Ἰῶχὼν ἀ΄πομόρξαῖο δάκρυ 

ὈΡῚ 



; ῥᾷ λαθων᾽ ἐνμίσμομ . ἀφαρ Ὡξερεάψετο, μνϑὼ . 

Ἔνμα «ἡ μαΐλα ἀρο θα κινὼμ ὉΏΔε ἐσ εν κουρὼ . 

[Καλοςανὰ δέμαςξ ἐστὶμ Ὁ «πιὰ ρτοδ ε γόυσαφα. οἱ ὅια. 

δὴ καὶ τα. χυς ἐστ κεϑεήμε ὡἱ ΕΟ ΞῊ 

αὕτως οίοι τέβασσεφῃ πες γαυώες «φρίβωυ 

Ὑἱγμομτ' ̓αἰλαΐης 2." ἐμεκ εν κομουσὴψ ἀψακτος . 

ὀνῶδασσα. μβόμομος “σροσέφης, ΠΥ τὰ συβώτια, ὺ 

Κὰ Αίην «ψῶνρος γεκνων ὁϑὲτηλε ϑαγόμτος » 

4 “τοις Ὡ- ΙΝ "ει ἐν μας "2 καὶ “ερία. . 

δῖον μοι ἱννῶδ εκ τωρ κα Τελάτεεμ δϑινοσ ας 

ΕΡῸ ΩΣ: ϑημσαιο Ἰ2ιὼν τα. χυτίσττα, κοὰ αἌλκῆμ ε 

ὀνάϑῳ {ς ατρτη Φντγισκε ξαθῴης βεγθεσὶν ὕλης 

Κυ ὥδαλον Ὁ ἱ ἸΩλοι το καὶ! Χϑεσὶ [ἂρ Δικ 

νὼ ὯΝ ἐΧΈται κακότατῖ. «ἀγαξ Ὡεὸι δηοθὶ “πταύτρις 

ὠλετο . “τὸν δδε γαῖ χκις ἀκπδεεςο ονκομιέουσ 

ΖΦ. μῶες οὐ δδιίωυ μϑηςετεσ κραΤεέωσν ἄγνωακσοες 

δυκιετ᾿ ἐφτεθέλουσῖν ἐψοισία. ερί" αἰφιοϑ'αι - 

μίσν[ ἀρταρίτας ἀσπυοαιγυστοαι ὄψρνοσα φάς 

ἄγερος δ ανμὶῳ καῖα. δούλϊον " "μὰρ “ἐλησῳ . 

ὃς Φτων ̓φσηλβϑεὸ δόμους ἀωγωξξαίορτας. . 

βηῶ» ἐθυς “εἴα! α-ροιϊο μία. μεγναῆραυς αἴνω εὐμόζῃς; “ 

ἀργον Ὡι᾿ ὦ καῖα.μοῖς ρ λαῦεμ μέλαψγος βα να “τοῖο . 

«ιν ἴὸ διογτοῦυσια.Ε ε{κιοςγῶ ἐμϊτιωστοῶ - 

στὸν ε “σολν “τ ρῶτος ̓ δηλε χοὸς ϑεοφῶλης 

ἐρ χόμιμον καῖω 2ιῶ μα. συβώτον ὦκα. Ὡ᾽ ευῴτα.. 

υδυσισσὶ δι καλέσας ὁζλέπσα τῆημα ς 'ἐλε δίφρου 

Κίμεμο. ὦγθα. δὲ δαυτροςε ἫΝ ἰφεσικεν κρέα. «σολλαΣ 

Ὡλαιόμεψος μγασηρσί ἰδόμομ κατα. δαψυλείμοισι . 

“τον κατέθηκε φερὼψν “ππ“ροςΊΤκλεμα. χοισβάσσεφαν ἢ 

ἀγτίον ὦγθα. δ΄ ἂρ ὠ]οςεφεφέκο «Τῷ ὁ᾿΄ρα- κῆρυξ 

“εοῖραν ελὼν ἐστ θά, καψεουτεκ. στον αφρας 

Ύ χίμολοῳ δὲ μεταυύϊομ ξδνυσεο δώμα τοϑνοσώς, 

“ΦΤωχῶ λάϊαλεω ἐναλίγκιος ΓΝ Ὑγέρομτι 

σκνιτόμιεμος Ἰὰ δὲ λνγρα. “δι χροΐ μα τ εσω 

Ἴφε δ᾽ ἐστὶ μελίμονονϑδοον ο μτοοϑε ϑυραΐίωψμ 

Κλιψναίμεμος παθμιῶ κιυ-σαριοσίψω γε τέκτων. 

ξεοσεν ἐπϊσα.μέμως καὶ ἐσ παΐθμενν ϑωε. - 
͵ ) ) γᾶν Ι͵ Ἵ ΄’΄ ᾿ 

σ΄ πλεέμα χοὸς δ᾽ σι δ καλέσας -“τροσεάττε οσνβϑω ΤῊΝ . 
ἥ 7 3) - « , " ! 2 ! 

᾿ς ἀαρτομτονλομ ελωὼμ “οϑδικαλλέος εκ, κα ψέοιο 



κὰκ ῦ ἔς ὡς δι χέρες ε χάψϑα γοὸρ αμφιβαλόρτί . 

ὩιοεΤῷ ξάνωταῦτα. Φερῶν. ̓"ἀὐτόρτε κίλζε 

αἰστῖφεν καΐλα πσαΐϊαςἐσοι χόμεψμον μγναῆρας . 

αἰδὼς Ὡἴουκ α[α ὃν κεχρηλεέμω ἀψῶλρὶ “σαρέμας - 

ζ ς«φοΐτου ρα “ὲ σνυῷο ρβὸς ἐπ {Τὸν Ξενβου ἀκουσεμ . 

αχον 2 ὶ “οὐ μεμος ἔπεα. ΠΩ͂ ἐρθεμ"τα- “πσροσηνόνα. . 

πτηλέμα, χοςῖοι ξένε Οαῖϑοι τα δὲ Καισε κιλά 

ἀν το ἱζᾷν κμαΐλα “-παῃ ας ἐπτοι Χχόμεμον μιρνσῖρας 

ἀσλ ὼ ὥλουκ, ἅ[α βὼ ας ἐμ μι εμαι αγϑνρὶ “σροΐκ τα - 

Ἴδα σσαμάβομ. ἡὸς “προσέφη “σολυμκτις οδινοσζς. 

ζῶ, αψατηλέμα. Χοόμμοιῖ τ ἀγδράσίν λον ὦ ἀγα . 

[Καὶ ὁ ΟΣ πάντα. γΥἱνοιϑ'δοσα. Φρεστὶν "0 Μιεμοιψα. . 

ἡ ρα. καὶ ἀμ Φοτιέρισην ἐλ εξατο - καὶ καΤέβηνκ τῳ 

ἄωθι. “πολιῶν ρου άροιϑεν αὐἠκελίης ἐτοὶ “σρης 

᾿μοϑιεζίως Ὁταοιζλοςε ἐψ] ̓ ψε ε[αἰροισὴν α εἰδνεν - 

43,5 Ὁῶλε διῴυψηκ 4, σον στεώσαο βήος:ιοιϑος. 
“ δὼ ͵ Ὰ 2 ͵ ᾿ἈΩΣῚ ᾿ς κΣ 

μχδάνρις “Δομα ησαυσανμα. εἴς αρ-αὔοαοραϑημη τξετεος - 

α χὶ Ἐπ  ΡΝΠΡΕ ΝᾺ λα ερτια Ὡλνν. ὀϑυνῆς - 

ὠνρὰν ὡξαν “σύρνα κατα. μυναῖρας αὙέροι . 

Ὑμοῖκ ϑσισνες 4σὶν ἐμαλομεοι δύ τὰ ϑέμ ἴσοι - 

Ὶ 
ἢ 

Ἷ 

ἀλλονῶξώς οῖψ ἐμ λλάτσα λεξήσαμ: κακότητος “ἢ 

βηϑ μὲ αὐτήισων ἐν ἐξ ο- φῶστα ἐκα σον . 

“παντοσε ΧΕ αἰκαρ σ΄ τῆωχοος “σαΐλαι ψι ἢ 

δϊαζελεσάρογττες 2 τὸν ΠΟΤΩ͂Ν καὶ εθαύμιβεον ἀυστοορ Ὁ 

δήλους τ [ἄρομτο τοῖς Μὰ καὶ “ποθεν Ἔλβοι - 

“τοισὶ δέκα μὲ ἐ{το μελαγθῖος ἄμ-σόλος αἰγῶν . 

. Κικλυτμ ὧ Ἀφιστηρες αἰακλῴτης βασιλῴις 

τοῦδε περὶ ἰξήνον “ἢ ἡ (ἂρ “αρόοϑεν μὲν σσσωσσα. 

ἀστοὶ μιν δὲ Ὡλόρο συϊβώστης ἀπ γλυδα ὧν . 

«στὸν δὴς ουσαΐφα. οἰ δα. σοθεμ γένος ἐν χέται ἄγω. . 

Ὁ ς ̓ἐῷα τὰ γ]ίγοος δι ἐπ ον ϑάκεοσε συβώσιω-. 

ὧδ) ίγνωτε ουβϑῶτα. «“πίμ 2. ε συ γόυϑ᾽ ε «οὐλίνϑιε 

Ἠαγες « Ὦ ουχ α΄λις ἡμῶν αΛηροομές φσι καὶ δέοι 

: ὡΧοὶ αψϊηροὶ - "2 λαυτῶν ἀυυολυβιαμοσκρὲς 

" ὁμοσσα Ὁστῖτοι βίοτον κατεδουσίνα ἘΚ Υ 

υϑα ο᾽ α γήρόμεμοι -σνῶλὲ καισοϑὶ “τον καλέσας. 
Ἴ ὑνδασπαμέρόμεμος “σροσέεφης ᾿νμιεσν βῶσεα. 

ἀντμο᾽ -ουθὺ καλὰ καὶ ἐοϑλος ἐὼν ατορά ἧς , 

στὶς ἰὼ ρ ΖΝ ξέμον καλεῖ δγοθεν ἀυ “τος ἐσελθὼν 

ῬΡῚΠ 



ϑϑονγ ψεν τῶν δὲ Ῥλκμἰοεργοὶ ἐσ ᾿ 

μαψτηψ" Ἦν ἴνττηρα. κακώψ. εἰ τεκίομα. δουρὼμ . 

ἰὲ κὰ βϑεασὶν αοἰδὸν Ὁ Οκιεμ τέρττμσιν ἀφ ϑὼμ - 

ὄν “τοὶ [αρ κλντοῖγε δροτεῦῶνι στα στήρονα. [αἰαψν.- 

πἴωχου ὥλονκ ἀντὶς καιλέοι τρύξοντα ἐφυγτον . 

ὃν), οὐ χαλευος δὶ “σαγτῶμ δε μγμαήρων, 

Ὡλμωσὶμ οὔλνοσῆος - “οι Ὡιάωπεμοὶ- .οὐτὰρ ̓ γωγε 

τ γκ λέω εἰωσμοοι ε ἐχέφρων “υψελόσσα. 

ζῶ 4 ἐμ. [ατροις, καὶ “πλέρια. ὑλθρ θεοφῶλς . 

ἐν ἐν 7 "λέμαχος σεσυνμέμος ἀγτιον Ἠνῶδλα. 

σία. « μαμιοΐήονττον αμιῴβεο «οσὐλλετσίεοσῖν 

αψτίγοος Ὡι᾽ ἀωθεκα κῶς ἐρεβιζέμεεν «εὶ 

μιν »θοισῖν χα λευ οἷσί, εττοτεριως δέκοω ὅνους 

ἄρα" κα ἀγτάψοον ἔτεα. πήεροι τα. ροσὴν , δια. « 

ἀψτήμο ἀμ καλὰ “σα Τηρὶ ὡς κι λεσι ν᾿ νος» 

ὃς “τὸν ξᾷμου ἁψο[α ἀσσὸ μα[αίροιο “ἰδῶ, . 

μιϑως ἀγψαζκαίω μα οντο ϑεοξτελεσ 4 Ε 

Ὡλος δι ἑλὼμ πὶ ῷϑογεω «κέλομαι Γὰρ᾿ ἐγωΎ ει 

τετο μιατέρ ἔμεν α΄ Φάἥογε ἡμστο τι δήον 

Φυμιώων δὶ καυτο. δώματ οῦλυονῖος ϑέοιο . 

ἀλλοῦ τοϊϊοιοῦ “τοῦ εὐϊαηϑεοσ! νόημα. 

αὖος, [ω ρ ῷατεμοεν τὰς τὰν ζούλεαι Ἡ ̓ ϑόλεεμ δω : 

με ὀνολ τὰ νετείμοος ἀσαμᾷραο Φώγνσεψτε ᾿ 

ταλεμα. Χυ Τα τόρν μίμος ἀσ Χέγε “ποῖον {τες . 

ἘΠῚ “τοοσον ἀπσαψγτες ο ορέξήαν “ως 'ρες 

ΚΚαὶκ ψμίγρᾷς ΕΝ ας αν δγραθεν οἴγοος ἐρν ΟῚ . 

ΠΣ ςἀὰρ ἐῷη- καὶ Ἐρκινῇ ἑλὼν Ὑαέφηψε τραπέζης 

Κ4 μιέμομ «ὦ Ῥ ̓ἔσεχε λίσαρους “σόδλας ἀλασυΐνα ὡψ΄ . 

διῶλδλοι σαυτς :ϑύδοσαν, ον Ὡχαρα. “σῆρηῃ 

σίτον καὶ κρέων. “τα. χα δα καὶ ̓ ἐμεελλεμ οδνοσάς 

ων τῆς σϑου δὸρ ἰὼ ἰὼν προικὸς γώ σεοϑοις αχάμωμ- 

ἘΝ, σα αὐτιεθίι και μῖμ προς μῦθον ̓ φτῳ ἢ 

τος Φίλος γὴν μίνμοι διοκεφς ὅ ὅκαἰκίοος ἃ. Χχαχὼμ 

᾿μεμεεμαι- ἀλλῶρί πος εσῳ (α σϊληϊ εοικὰ «- 
“ῶσε ΧΡᾺ λό. «γι καὶ λώϊοῳ κέτσᾧ δήοι 

οἶτον. «ἔγὼ δ᾽ ἀγσε κλῴω και ταυσέρογα.. γαῖ αυ- 

"κοὐ γα ρ ἐγώτπγόϊε οἵ οψ ἐμ ἀγθρώπτοισιμ ἐγάκον 

δλβῖος ἀφνειον, γκιοὰ “σολλάκιὶ δόσχον αλιτη 

“τοϊω ὅπστοῖος εοὶ - καὶ τον ΕΔ ζρηδεέμος Ἔλβοι - 



ἡσαν “Ρ διμιῶ ες μάλα μινρίοι . δα τε “πόλλω. 

δισὶν τάν φώουσι Κὰ αΦρμάοὶ κα λεομτισι « 

ἄνες. φὼς ἀλάπταξε γαρογίωψ, ἡθέλε [ἀρπον -᾿ 

ὁσμδϑίμα. Ἀπισηρσι “πολυπλα γκΊοισὶν ἀϑήκ. εὑ - 

ὑὐ[ὑτῆον Ὡλ ἴεμαι δολιχίω δῶνὸν οφρα“πολοίμεημ Ρ 

αῆσα. εν αἰυῆω “τόϊα μι νέας ἀμ φιεέλίοσας . 

ἐυϑ΄ ἡσπτοιλλὴν ἐγώ κελομίω ἐρίηρας ἑταίρους 

ἐυον “ὧρ ὑμεοσὶ δεεμάρ καὶ γήδις ἐρνοϑ'αι ; 

τ δ ἡραῖς “ὡ’ιὲκαω σκουῖα ὁπέριωθι μέεοϑ'ακ Σ 

διῶνβρά ἀξα τς ἐσ ταστόμιεμοι μιίψεῖ σφῶ 

ΕΧῚ ΩΝ μαλ ̓ω[ὑτῆ! ἰὼν ἀγθιρὼν τ ιν δίλλεαιςς ἀγροὺς 

πυόρθεον ἐκ Ὡε[ὠαΐϊκας αὙὝοΡν καὶ υἱψσἸα Τέκνα. - 

ἐὠϊούς τ᾿ ἐκ τιήψον. “τα. “χα. τεσσ όλιν Ἱκεταύυσο- 

δι εβοιες ἃ ἴομπεες δ΄ μι ποῖ Φιψομιενηφὶ 

ἄλϑου .αλητοζλέσσαν σε ίομ “σεζῶμτο καὶ ἵσσων . 

χαλκοντεηβοσσης "ἐμ ολὲ ὥνς τ ὐσυϊκέροαυμος 

φνξαν ἐμοῖς ἐπι ἀροισὶ κακὰν βίαν ον ὯΝ ἐτης στὰ 

ετῆναι ε ἀψτίβιον. «δὶ [ὲρ κακα. “σα ορθενς ΕΞ ὁ 

᾿υϑλμ ἐὼν «σολλονελμὰς αὐσέκόταμνον οξεὶ Χχαλκὼῶ . 

τοὺς Ὡλαγα γον ζῶονςε σφισὶῳ ἐργούζεύϑαι αψαΐΓκΗ - 

δυσττὶρ. ἴεξες κάστρον ξένω Ὡλόσαμς ἀγτίασαψτι 

Ὡ μιυτορι Ἰασίζλη .- ὃς κύγσρον Ἶφι ἀψαοσεν . 

ὥνθεν. 2 νὼ διῶρο “ἀοἤκω “σή μαῖα. πα σ’ Χων . 

Ἴ ἐν: ὦ τὰ μστίγοος πτα μήβαεο φώγησεμτοΕ. - 

τὶς αἱ μιοϑΤοῦαε ρρτα “σροσηία γε λα τος αν ᾿ 

αλϑ'όνπτως ἐς μιέοσον ἐμ ἧς Ἰδόρν δός: τρασσεζης . 

μασι χα. “ἱκρῳ «αν τῆ ου καὶ κύσπσρον τς ἈΜΆΝ 

ὥς “--ῖς βαιρσαλέος Ακὴν ὺ ἀψολόηςε εοσὶ “σροϊκ της ὃ 

ἐξῴης “σαὐἼεοσι “σαρίσα σαι «διῶ ἐ διδοῦσι 

μα“ Ἰ2λίως «ἐσ φουστος ἐσ χεσίςον δ᾽ ἐλεηστονς 

ἀν οσττρίωμ χαρίσαοϑαι. ἐπσῳ σάρα. “πολλὰ ἕκ πῶ - 

ΝΕ ὀγῶα γα. χωριὰ ς “σροσεφα “σολυμητὶς οὐδ τάς . 

ὦ πότοι "οὐκ. ἀρα σοὶ ἐϊφδεὶ καὶ Φρεψες σαν - 

Ὀυσν γὰν εξ οἱ οἵκον σώ «τῖσα τη ὃν Ὡ λα. Ζλοΐμς 

Ὅςψω αλλοτρίοισί “σαρήμψος.- ὔσὶμοιίελεης 

σίτου ἀπὸ προελὼν ὡιόμεμαι 7α. “᾿, ἘῚ “σολλα. “ἀρεξῖρ 

8) εἶἰφα-ταγσύμοος 2 χολώσαϊο κηρόθι μαλλον- 

ΚΚαμὶν νυόδρα. ἰὼν “τ εα. “1 ἘΡΡΉΡΈαΣ προσανδλα. . 

νῶι Ὡλήσονκ (τὶ καλὰ 2 ἐκμεία αροιόγϑίω 

ΡΡΊΙΠΙ 



ἀοΡ ἀγαιχωβησαν . ὅστε 2 .Ὰ καὶ ὁ ὀγέδιεα, βαίζεις . 

ΠῚ ς ἊΡ ̓φη- καὶ θρήνων ἑλὼν ξωλὲ Ὡλεξιον ὦ ὦμον. 

“σρυμνότατον κα]Τὼ μῶστου- δι ες ϑη κὑττε "στον 

᾿μεσεδὸΡμ «ον σα ρα μίμσφκλεν βέλος ἀμοτοϊμόοιο - 

λλαχκέων κ ἵμησε κάρη «κακαὶ βνοσοδομ ων . 

Ὁ Ὡχὰρ ἐονδιὸμ Ἰὼν κατὰρ ΧΩ͂Ι οκα δία ρα: “σῆρημ 

ϑέκιενε ἐν“υλείην - -μέρα. Ὡλὲμμκαήρσιν {τ Ὲ: - 

κεκλντεμ δ, μύναηρες αἰακλεῖτῆς βασϊλᾳις- 

ὉΦΡ ῴτω “-αἰμεβυμὸς ἐψὶ οήϑεοσὶ κελόά- ' 

ὃν Ἄπτον ον Ὡ α Χοςι ἐστὶ με ες Φρεσὴν ὁνδιετη “σα εμϑος . 

ὃ πυόταγηρ “δὲ ὥσι μαι χάῴομ. ΟΕ κΤεαυ τοὶ 

βΆΝΟΓαι οἱ ΩΣ θουσὴν ἢ μ ἀργεγῃσοϊεοἷῳ - 

αὐτὰρ ̓ ξ αγτήμοος βείλε [α- πέρος εἶ εἰμεγεα.- λυγρῆς 

Ὁ υλομψας Ἢ πσοόλλα. και ἀγθρώτ οισῖ οἰδωσὶμ - 

ἀλλήσου πῆω χῶν γεϑεοὶ καὶ ἐρίψψνες ᾿φσῳ - 

αὐ τοίσον “σροία αεοιο-τέλος βαιμα τοῖο μδὰ ΟΝ 

ΤῚ " οὐ τα μπβίγο ος “προσέφη ὅτ, ἀθεος αι υος 

4 

᾿εοϑι “ἐκνᾶος ξῴμε καιθήμιεμος ἰδ πα Ἰϑ'δήη - 

Μιησε νέοι Ὁ τα. δώμα τερνοσωσον αἰ γορ ες ̓ 

ἃ πσοϑοςεῖς κὼ Χάρος, αὐσοδρυσξωσὶ έυασα ; 

ζ) ε ἰἐΦα 8" .διῶις ἄρα Ὅαντες Ὁ  φΦιαϊλως γμεμιεέσησαν". 

ᾧ 

Ἶ, 

Μ 1 

ὥδιεδιετιςἍ {τσ εσκε νέων τ ϑηγορεομττων Ἁ 

ἀμητοῖμο᾽ «ου λα καλ᾽ ἐβαλεςζ ὑσίωον ἀλιτίω - 

ουλόμεν “ ᾿Ἀισουτὶς ἐπ:ουραΐγιος ϑεός ἐπὶ» 

Κώτε ϑεοὶ ξεϊμοιστν ἐοι γε στ ες δηοδα ποσὶ 

“σα γήοῖοι “ελεθομπὲς; ἐπσϊπρωῷ ὡσὶ πτόλκα.ς . 

αγθρῶπτων Ὑβρι εκ αὶ ἄζγμομ ἴην ἐφορῶψετεες - 

-- “ΣΡ Ἔῷαν μυμαῆρες - .ὉὨουκ ἐμαί" μὐϑωὼμ - 

“σπλέρεα χοὸς Δεν κρα δήν μεία “σεγέος αεξε 

δλημεέγον ὃ ὀνῶλα ρα. Ὡλάκρν Ἀοβσα ξαύλεψε εκ. ὀλεφάροι 

αλλ κέων κίγησε καρᾳ κακὸ βοσοῦο ὃ. 0λ.. ὅψων . ', . 

“τονὸν ὡςοιν ἤκουσε πδιφων “πηυελοπτήα. 

βΆνμιέψον ἐῳ μείαρω- . ΟΣ ἄρα. ζιμὼκ κσὶν {πῳ . 

αιϑ'δύσπτως ομτεβαΐλοι κλυτότοξοςς ααἸἰτολλωμ ο 

ψ2. ἀμ τάυριωωόμ τα μίν πτρος μύθου, ἐ{πτεν - . 

4 ὙὰΡ “τὰ ρῃσΊψΤέκος ἀμσερισι Ὑεμου ΤῸ . 

ὀνικαγτηςτούτωμγε ἐνϑρογου πῶ κοι ο - 

“ψΏ" ἄωτε πτροσεφπτε ̓ πϑξιφρὼν “πηρέλοητήα: . 

καὶ. εχϑροὶ ἀϑώπιατες ἐπέφκακὼ μη χα ψόωμσται . 



ἀμτομοος Ν μιώλιοα: “ελαίμη κηρὶ οΙκ εμ Ὁ. . 

ξένος τς ϑυ σημος ἀλντοάᾷ καΤο. δῶμα, 

ἀγέρας αὐτοὶ ων - αὐχρηλεοσιών γὰρ ἀνώγά- - 

ὡ υϑ' δέοι μιὰν σα ύτες ὑνευσλησαγτ ὥλοσαψτ.. 

ὄνσττος ὃν βράννὶ “ρυμμον βάλε διεξιου ὥμιον- 

Ἡ ΠΝ αρ ὡ ς αγόράνε μῶα. Ὡ.μὼμσ! γιωαιξὶν, 

ἡμεέγν ἐ θαλάμω . ΩΝ εὀλάσσψεε Θεξο δον νοσενς ὁ. 

ΖΔ οσι δὶ καλίσασα. “ροση νῶλα. διομ' νῷορβομ ι 

Ἔρχεο δὲ ἐμάς κων “τὸν ξάγον ἀνωχϑὶ ᾿ 

εἌθεμον ὀοφρα. στ ἡ της τήυξομαι ἈὨἰἐρέωμε αι, 

{τον οϑνοσῆος ταλασίφρογος Μμε-σέσοσν εἰπῖς 

᾿ ἸΩεν οφθαλμοῖσ! - ̓"πολνυλα γκῖο γὰρ ἔοι εν ς - 

ἜΣ μωζλατσα μηβόμεψος “προσέφης. ἐὐμαιε συβῶσοα 

Οἱ ἐγρτοὶ ξαυίλθα σϊωπισήαψὶ α- χαοὶ, 

δὶ Ὄγε μυθᾷται, ϑελγοῆο κέτοι ῬΦῖλον '“τορ- 

τρίς γὰρ δαμὴν ὑνκτα ς΄ ε ἐχον, Δία, ἡμιατ' ΩΝ 

ἐν κλισίν ὑτρότον γὰρ εἰ Ἰκμοψμος ποῦ ρᾶς- 

ἀλλύτσω κακόττα. διιημυσεν " αγοράνων, 

ὡς ὐταοιδὸμς ἀνὴρ “σοτ διερκόκαι, ὁ Οστοε θεῶν εξ 

αφδιήδϑεδαὼς ἐστε μιβοεμτια (ροττιοῖσ᾽ψ . 

“ΤΟΥΩΝ ἀοτοον μεμαάςα σὴν ακονεμομ ὁ-υσ όταν . 

ως ἐξ ἐκ νος ̓ εϑελγε -αρήλεεμος εὑ μιεγαροισὶν - 

Φησι Ὡιοῶλνοσῆος ξένος παϊρώϊος ἄγαι 

ΚΚρυτι νωσαΐων Ὁ Οθὶ μίγωος γίνος ἐσὶῳ ο : 

ὦγνϑεν δὴ μῶν δῶρο τοῦ Ἱκμοσσημαῖα πα σ: κῶν 

“σροττροκυλινῶνόμ. ἐμος «τυ οι σος αἰκοῦσ'σι 

ἀγχοῦ ϑεαπτρωτοῶν ἀγορῶν ἐμ πϊομὶ Ὡλήμιώ 

Φωοῦ -σολλα2να,γ 4 καμηλια. ὄγϑδε ὡλόμομϑε ᾿ 

Κε ἐᾷ ον ωτε “σροσεφε “δίφρων “σκνελοῦυ 4α. - 

Ἔρχεο ὀρο καΐλεοσον ἵψ' ἀμιτοῖον ἀυστοὸς ἐνίσχγη - 

δυποοϊξιδεθυ ρησι καθημιεμοι Ια αἰοϑῶων, 

ἰς αὐὖῦον καῖα. δώματεσὶ σφίσι θυμὸς ἐνῷ ρὼρε 

αὐὼν μὲν ἀρεῦφε κτίμεα τα κι ραζα. κφτενὶ οἴκω, 

οτος καὶ μεβν ἦϑιυ, τ΄ὰἍ μὲν οἵ πες ᾿εὭλονσῖν. Ξ 

ΔΩ εἰς ἐμέηεβον ΤΟΝ ἄμ εγοι ᾿μιαῖα. πσάντοα: 

(οῦς ἰῷ ἀ οὔἹες κὰὼ δ᾽ς κοὼ τα οἶίρις ὄιγας 

᾿ἄλατσινα φουσὶν “σἱνουσῖτε ἀιθοττσα. οἶψον 

μα ίρως τοὺ διεσσολλοὶ καγαγαι ὃν γὰρ τ αὺν ρ 

δος δΏλνοσενς Ἔσιεεμ ἀρίὼ ἀππρὸ οἶκον αμιυϑαι 9. 



Σ:, 

2 όϑυσενς Ἔλθοι καὶ Ἰκοῖτες “αλίζλα. Γαῖαν, 

ἀν) ακεσίω  σμϑὲ βίας ἀπο δ]  σίσσι αμδιρῶν . 

ς Φα“το ᾿ “τλέμιαιχος δὲ μέγ ἐτῆαιρῳ - αμ φὶ δὲ ώβεα. 

σμιϑῶναλεον καγαίχησε- γέλασσε δὲ “σἸνελοσυυ 4α. - 

ἀν ζαεὼρ ᾿νμαιον ἔσεα. “ἰῇ βοευστια. “σροσηνῶλα, ., 

ἐρ χεόμιοι “τὸν ξήμομ ὠψμαμτίου ὦϑε καλεοσον, 

δ χόραας μοι μος ἐπε τῆ α-ρε “οὰ σὴν ἐστεοσῖμ. 

“τοὐκεκαὼὶ ονκα τολὴς βαμα7ος ἡεμηστηρσι Ὑέμοι το . 

ἀλλο δετοι ἐρέω - συ ζλονὶ Φρεσὶ βάλλεο σησμ . 

οὐκ ἀυτὸν Ὑνώω νημβότ-εα. -σαντώψετομτοα, ἢ 

“ξοσωμῖν χλαμανΊἪεχιτοώμαγε ει μα τα καλοὶ - 

ςῷα“το -βὴ δὲ συφορβὸς ἐστέ “τον μινϑομα κουσεμο 

αγχονῶδει στ αμιμος εἐτσεα. τῇ βοεμστα “ροσηνῶλα. ᾽ 

ξένε “ταῦτ καλεήσε “αϑίφρων “σπνέλοτ (α. 

μϑτρ “τηλερούχοιο μα λλήσαι το εθυρὸς 

μφὶ “σὐσ( κιλόρβα κιοὼ κα σῇ “πσεέσαθὰν . 

Δ λέκεσε Ὑνοΐη νημι τα, “σαντώνετομτοα,, 

“ξοσάσε χλα μα ῦ7ε χιπτῶψαιτε- ποῦμ σὺ μιαΐλῖσα. 
χρηϊϑάς «στ στον δὲκαὶ αὐτο ϑὼν κατα Ὡήμον 

[α περα: βοσεμσ4ς -«Ὡ.λώσ 4 Ὅετοι σι εϑελμοῖμ - 

σμῶ  ἄωσε “σροσεφπσεπσολυστιλα ς οος ΘᾺ νοσ δ ς Ὁ 

᾿ενμ αὐ ἀινξα εγὼ ϑημερτεα, “-σπαντώγνεσοιμι 

[κούρα ἰκα ρίοιο παερίφρον! “σημελοσυ ἐν - 

οἰλα. γῶρ 43; τερι ἰ κιίνου ὅμιμῶλα. νεδλέγμ εβ' ΟΣ . 

αλλὰ μιυνσήρωψ χαλευσὼμ τοι ὁ Ομεῖλομ . 

στῶν ὑθρῖς τε βίντε βἠθφνβιεοῦ ουραψὸν Ἵκᾷ4- 

Κὰ γὰρ νι ὅσπερ νστος ἀψὰρ καῖα δόμα, κόρα, 

Ἢ τὶ κακὸν βέξα α. βαλὼν ΘΩ͂ υυμον “Ὥλοκα, 

ζστοετὶ τηλι κα χος τόγεσήρκεσεν ὅτ τὶς ὅδηος . 

“τοῦ μυῶν “σιμελότσήανε ἐμὶ μεγαροισὶν ἀνωχθὶ 

"εἶναι ἐσ φγορεμημτσ ἐς πέλτον κατα 2 υὐστία. - 

καὶ τρότε μ᾿ 4ρεοϑτὼ “σὐσῖος αὶ γνοσίμοου ἥμιρ 

ἀογοττέρω καθίστα στα. “αρα “σνυρὶ, εἰμ αἼα. γάρτοι 

Ἄνγρε Χὼ οἴοϑ'α, κοὶ ὠἦος ἐπ ήσε -σρῶϑ' ἵκεττόνοτα.» 

«απο βρη ϑὲ σνῷορβος, ἐσ τὸν μιῦϑον αἀκονσεμ. 

τογῶν τ ἐρ ονδιοῦ βα α- “ππροσανῶλα. “σηεελου (α. - 

ὅσν γά γάς᾽ ἐνμε; “τὶ “τοῦ τέγόνσεν αλιύτης, 

᾿πσνασσσον ΘΕ ἐξοασίομ Μὲ με καὰ δηως 

“Ὡάτιαι καῖε. ὡιώμαικαχκῶς ἀκόοιος ἀλητας . 



με τα μ ἀβόμεμος “προσέφης τε συβῶτα. " 

μιϑάᾷτα καῖα. ΠΈΘΗΝ ἁστδς οἷοι Το καὶ ὅηος 

Ὑβρὶν αλνσκαςζ ανὸ ρῶν Ὑτυ δηγορεόμττων . 

ἀλλαάσε μιῴραι: αγωγε ἐς κελίον καταδλώτα, 

κα δεσοὶ ΩΛ Ἷα τολν καλλίου ὦ βα σίλᾳα. 

οἴίω πρὸς ξέψον. προσ ος εσος Ἰῶλεσσα κοῦσιαι Ὁ 

τ ογαλ ἄυτε “ροσεῴτε “σϑιῷρωψν πνρελοτ 4α. . 

ἀκα φρων ὁ ὁ ξέψοςς οἰζα αἱ ὡσὰν ἐρ . 

δ ΎΕΡ ΟΝ τίνες ὦϑε κατα θμετιῶν ανϑρώτσωμ 

ἀψέρες νθρίζονΤ ἐς ατάοϑαλα. μηχαγοωγῖαι - 

ἡ λδὼ «ἐρ ως αὙοράνεμ- «Ὁ χῦβο Ζῖος ὑφορβὸς 

μεινησηρωμ ἐς Ὁμῖλον ἐπσῳ ὀἸετσεῷρα δὲ ε- τα α-» 

ως ἘΨΉΝΝ ταλέμα. Ἀν ἐπσεα. “ΠὍο ἐμτ’α. “προσανίλα,, 

ἀγχὶ σχὼν κεφαλιὼ ἵνα. -π τἀ ϑοϊα ϑ' ὁ οἱ ὅροι . 

ΠΣ τὰ ἱλ᾽ ἐγώ λὲν ἀ-πάμῖσνα ς καὶ κῴνα. φυλαίξων, ἢ 

δου κιὼ ἐμιὃν βίοτον "σοί  ώνϑα δὲ “σαύυϊα. μιελουύζωμ - 

ἀυτομ λὴν σε “πρῶτα. σάω καὶ Φραΐζιεο βυμιῶ, 

μστὴ “σαΐίβης.. “πολλοὶ δέκακα. Φρομ ἐουσὴν αχαικὼμ ὁ 

Ἐς οι : ζεὶ ες ἐξολεστ4Ε- -ρὶν ἡμὶν “σημια. Ὑεϑεοϑ'αα τ ἢ 

ἜΣ ουζδ ἂν τηλεμα, Χος “ποτ νμείμος ἀμιτοίου μνῶλα,- 

Ἐοσέμω ὄνποως αὐτῖα «συῶν Ἔρλεο διάεέλιισας, 

μώβεμῶν. Ἶεψαι καὶ ἀγῷ Ὶ δίψα: καλὼ- 

αὐ ρε ἐμοὶ ἱ τάδε ταῦ «. γκκαὶ θαναϊτοοισὶ μιελισ 4 

Ὁ) ς ἐφαϑ:. ὅῶ ἀωτὶς ὩΣ Ρ “εφα: ἐνξέσου ἐσ ὶ δίφρον. : 

“λησα μ μος, ρα, ϑυμιον ἐδτενος ἡ ΡΝ “σοτῆτος͵ 

ΘΗῚ ρ Ἰλεεμαι με ψας- “λίσσεῶ." τρκ εαὐτε μαε[αρόνττε: 

“λῴον 2λαυτυμ όψὼν- «τοὶ Ὁρ χηονὶ καὶ αοιῶλη 

τίρσουτ . ΩΝ γὰρ καὶ ἐσ λνθε ϑῴελομὴ ἡμιρ . 

ὙΠΟΘΕΘΟῚ ΤῊ Ὁ ΟΝΉΗΡὺν ῬΑΨΌΔΙΔΟ 

Φνοσεέως καὶ Ἴρου τυγμὶ γίγατω, . Φαίψεαι “ἑκὰ 

-υἱωελο-σπῆοῖς μιψαστιρσί, καὶ πα ραυτιῶν δὼ ρα λα; 

βάγφ. γνξεαι Φιέκαιτὶς κοιμολογία. ἐὑ τοῖς ἐξῆς ὁ οῦνα 

σέως πσρος όψρνμαχὸν. ; 

΄ 



ΞΡ 

οΑνοοῦσάς σ ΟΠἸΉΡΟΥ ΛΑΎΔΙΑΘ- 
(ἴγκα δὰ ερίμ! ρον, δξ; χοςοζδνοσκος, ὥρα ταγα κῖον - 

λϑεῶνεσὶ πῆωοχὸς “σα μδιημῖ 

ος ὁς καα ἂν 

“πἰωχ δ εσ γι ίϑοκης μαζὶ ε 

“πρεσε- [5 περὶ μάργν 

αφαχὲς Φα-γέμε καὶ σσϊε- ἣν 

μιν ονῶδεδιν Ἴς, 

ΔΕ ρβῖκ. λοςδεμαλα με 

γας ἣν ὁρα αοϑαι : 

ἀρμαϊτοςῶλομομ. ἐστε “7ὸ γο β 

βεσγ-ο -σοτρῖα μα ΤᾺῊρΡ 

ἐκ μίας ᾿ ἴρου ϑέμέοι κ᾿ λησίκομ πα ες 

ωμεκασσα Ὑγεέλλεσικε κιὼν ὅτε κ εῦΤις α μώγοι - 

ὉςῬελϑὼμ οζλυσπα. Φιώκο δ οζλόμοιο - 

Και μὲν μήκων ἐσ α. τῇ βόεμττοα. -σροσπυῶλα. 

ἀκε Ὑέρον “σροθύρονυ ἐμ δα τάχα καὶ σοδος (ἌΚΗ- 

Ἐκ αἰής Ὁτῇ δυιριοι ἐσ] λλίφουσὴν δΐτσα ὕ7επ «ὦ 

ἑλκέμεμοι δὲ κελούζαι- ἐγώζν αισ' χύωομαι ἐμιτσης Ὁ 

ς ἀλλαγαι μὰ ταὰἉ Χχα.- νῶϊν ερῖς καὶ χῇσὶ γίγηται . 

πρυβυ κα υυόδραΐ ἸὩχὼν “«ρόρεφη “σολυμ πιςοδνον δ ς 

δυμιομὶ Ἔ τετισε βέζω κα κον, ὅτα γορ ἄνω, 

δστετιμα. ᾧϑομεω ὩΛομ μοι κι οαὰ «σὁλλαγελόμτα. . 

δος λαμ φοτρους ὁ ὁεχήσοσαι ον τσε χρὴ 

ἀλλόβιοφβόμεην .διοκεής δέμοι ἦμαι αλήστοις, 

ὡς ἔγωμ “Ὄλβομ διεθεοὶ μελλουσὴμ ὁσα Φ (ν . 

χῦσὶ δὲματι λίω “προκαλίς ἐο ὅκἤμεε Χολώσης, 

μσε- Ὑέρωγτδεω εωμ αλϑος καὶ χέλα. φύρσω 

πιμεαος .σν χινῶδαμε ἐξ οἱ καὶ μια λλου ἄρ 4 

σωρῖου, ὀναϑὰ γάρτισυπεοςρέν εοϑοοι οἱ οἴω 

ὥωττης ἔσω μέγαρον λα ῬατΙΊα λεὼς οζ νσίος . 

πὸν ΝΣ Χολωσάμεμος -τροσεφώψεῳ ἢ Ἶρος ἀλήτης ο΄ 

“σόοι, ὡς ὅμολοῤρος σαῦτρο χα ϑὴῳ αἱ ορόνά, 

Ὑρηὶ κα λεῖμοῦ ἰσος ὸμ ἐν κακοὶ μντσταιρεαν 

Κοτηωνς αμιφΦοπεέρκσὶ . χαμαῶν. κισσοῦ ας οὐ ΟΥ̓ ας 

να θμεὼμ ἐξελαίσαι μὶ συὸς ως ἌμΙβοσ τη ρἈς"- 

ζῶσαι γὼ γα “σαὐ7ες ἐπι γμώωσὶ κιοὰ δί δ. Ε: 

μαρϑαμέμονς . «τς 2. ὧν σιν μεωτεέρω αμδρὶ μι ἀχοῖο .. 



ὡς δὶ μὰ πσροτσάροιϑε θυράων υϑνλαίον 
δοὺς Ξον ἱξεσοῦ πσαγθυμ αὐλομα Ὀκριοωῤτθο : 

“τοὶ ἐν δὲ ξωωξνχ Χέβομ μεέμος ἃ μεγεϊμόοιο - 

ἡ νϑ ὰρ εκ γελαίσας “ροσεφώμεε μεγναίρεοσῖῳ . 

ζ) φίλοι ὃν μιεμσω το πάρος “τοιουστον τυ χϑη, 

δίην “το ϑεστωλιὼ θεὸς ̓ ἰαγενε ἐς τ᾿ οδεῶχῶμα. 

ὃ ξήνοςτε κα ρος ερίϑϑεον αλληλοιν 

χἕσὶ μα χέοσαοδοι ἀλλὰ. ξωωέλαίοσο,. τ ὦκα. 

Π ς ἐφα.8’ « δίζλα ρα. “τα τ ες ἀμηϊξαν γελόωμτες - 

αμφίξχαρα τω χοὺς κακοάμομας ΝΎ ῬεθογἼο ε 

“τ οϊ σιγῶν μετμοος μ ξίφη ἄξν-φθεος νὸς ̓ 

ἱΚικλυτέμ νι μναηρες ἀγηψορες ὀφραττι ἄσω : 

[α «τε ρες ατῶλαιγῶμ κία τῶν “νρὶ- “τά ςὩὐευ ρα 

ΚΚατθεμεεβα. κνίοσηατε καὶ δτμιαῖος ἐμ-“ολποταμτοες - 

διωποτδος δὲκε υἱκησά πρήασωγε γένντια, 

“ταΐων Ἡγκεθελησῖμ μα «ὰ ς ἀυτος ἐλέοϑω 

ἀμφον ὠυϑ᾽λ μὴν μι πα ϑλαισεῖ δι ουξα ἐτήψαλλον 

τῇ ω χορ ἐσὼω μίσγεοϑαι ἐασομ ει ἀὐστοισομτ-α. . 

[ ς Ἐπ ύυοαν -τοϊσι νον στῶν αν. μινθος . 

τοῖς δε ἐὩιολοῴρορξων ροσεῶν “σολυμῆις ὀϑνοσενς . 

ὦ φίλοι, ὕσσως ἐςτὶ ρα ερα ἀγα ρὶ μιαίχεοϑαι 

ἀγόρια Ὑέρορζα. νηῦς πρηξεέμομ - -ἀλλαίμ-Ε- γα πὴρ 

οπιρωω κακοΐγος “μα. παλιγησι ὥαμῴφω. 

ἀλλά γε νυώμοοὶ -σαὕες ὅμιθασαστε κα ρτδον Ὁ Ὁρκον, 

μιστις ἐπ ιρων τὴς Φερωγε ἐμ : χάρὶ στα, χ 4 

συληξηῖ «πιαοϑάλλωψ. “τούτω ιεμεεῖ ἰφι Ζ.α μαΐοση- 

ως ̓ φαϑ' ̓ δίζναρα “αὐ ες ἐπσώμ νον ὡςἐκίλάσε - 

τοὶ -ἀυτῖς κ μεφΦιῶν τς σηλεμια. Χοῖο.- 

2 ζυ φσότρωώᾳ κρα ιν καιθυμος αγίώωρ, 

“τοῦτον ἀλέξασδαι “Τογδαλλων μίστιμα, χιὼν 

φϑιϑι σα “τλεομεοσῖ κα χησίοαι ὅσος ἐστε θέμε. 

ξήμοδλοκ. ος μιῖψ ἐγὼν ἐπὶ 2 ανῴτου βασίλπες, 

δυρύμα) χόςτε κὰὼ αψτίψοος πτευγνη ἐγὼ ἀμῷω δ5᾽ 

ὡς ἐφαϑ'. δίφδα ρα. “σαὐγ͵ες ἐσίώεον - αὐἹεὶρ οὭλνοσευς - 

ζώσατο μὲν βακεσῖν “αϑιμελϑδιεα - Φαίψε ΘῈ νρους͵ 

ΚΚαλονετε μεγάλον ἔἶε. Φαΐψεῳ διεδι ἐν ρέες ὥμοι, 

«θεά τε αἰβα-ροῖτε (ρα. χίογες . ωὐὰρ ἀϑημη 

ἀγχὶ “σαρίσα μεμα μελε "λῶλαγε “σοιϊμιεμ λαιών- 

Ἡινηοπρεςχα ρα. πσαῦ] ἐςυϑφιαλως ἃ γασαῦἼο» 



ὥδλεϑετις πισκῳ Ἰ2λὼν ἐς “τὐλησίου ὄνον . 

ἢ “καὶ χα. Ἶρος αἱ ΡΘΕ ἐπσαισαι γον κιαγεομ'ε ξῴ, 

δίην ες βίων δ γέρωμ ἐπ οι α. φΦαμά- 

ῷ εἰ αρ φαν - Ἰρῶ δεκοακὸος ὡρίμσο βυμος- 

ἀλλὰ κὰὼ ὡς δρνσηρεςὰ ἐπ δκ: ώσαγϊες ἀγαγκν 

Ὡ.φδιότα.. “σάρκες τόρ ἐπα ϑίπτρομ ον ΠῚ μελεοσιῳ - 

ἀμ΄τοίμοος Ὡς γϊτῆ ἐν ἔπτοςτ Φατ' ̓ἐκτομόμκια ξεν . 

γψυ λλλν δεῖ τ' "4μς βουγαῖε μίσττε γέμοιο . ; 

Ἀφ δα τοουσπονίε “τρομής καὶ "Δ άδιας μῶς 

ἀγῶ ρθ. γέροῦϊ α- Ὁ νη ἀρλμ μον ἐνμεῖν κα» 

ἀλλ᾽ ἐκοτοι ἐρέω ΤΌ δὲ καὶ ποιτελεσιμέψον, ἐστας . 

οὐκ ἐμστδυστοος μήκη σΉ κρέοσωμτε γέρνει 

“σέμσξωσ' ἡπσ φρομδλε βαλὼν ἐν νψπὶ ̓ δεελαϑη 

φς᾿ ε Χίον βα σίληα. ροῦν Ὡιηληήμίομα. πρ ὕἹωμ. 

Ὁσηασσορψα, ταύμησὶ ̓ κε ἃ ὀναῖτο. νηλεῖ χαλκώ, 

μ'ῶν ατεξδυ σαςῶλώμ κυσὶν ὡμα. “΄᾽άσαοϑο- 

«φάτο. οὐ ει μα λλον υ-όπερομοος ἤλνϑε γα. 
ἐς μεξοσογῶζαγα Οἵ" "πόξεαμφο χέρας ἀγέσιχοῳ «᾽ 

λησοστε μεδεελριξε πσολυτλας Ὡαῖος οδινοσ ὥς, ᾿ 

Ἢ ἐλαύσας ὥς με «Γυχὺ ΧῊ λίτσοι ὥρϑι “σεσόμττα,, 

κεμεῖν πηξεἐλαίσεε “ταγυσ ἐμ τεσ [σἱμ- 

ὥς δὲδι Φροψεομέσι ̓ δοαοσγατο κἐρζδ ἴον γαι 

Ἀκιλάσα, Ἵμα. μημὸν “τϊφρασασια τα, Χαοὶ, 

; Ὡν τόταγασ χομέψω εὖ μεν Ἰλασε δεξιὸν ὦ ὥμον 

ἶ ρος ὁδλαυ Χαμ λαοσεν τυ δαῖος- ὀστέα 2 ἄσω 

Εϑλα σιν, ὀωτοϊκ «Ὡὐλλθεψὶ ἀγα. σομιὰ. Φοϊμιον ἀμια, Ὁ. 

Καδονι ἐσεσὲν κομίμσι μακὼν- σιῶν. ̓ λασοϑδιόγας 

λακτίζων “σοσιὶ [αἴαν Τὰ ρ μιϑήσγηρες α.Ὑγαυοὲ 

χέραςανα σι χόμεμοι γέλω ἐκ βαγομ «Τὰ ρορλνοσάς ἡ 
“Ἄκε δ ἐκ “σροϑύροιο λαβὼν “σοῦῦος ὀΦρῚ κα᾿ὐλὼω 4 

ἐμθουσης τὲβυ ρας καὶ μὶν σοστο" ἐρκίον ἀυλῆς Ε 

σε «ψακλίψας͵, στ ΜΗ ρον ϑεόι ἐμιβαιλε χφρὶ . " 

ΚώμψΨψ Φωγισα.ς᾿ εἐσεα. τῇ δου ο- “σροσπυῶλα. . 

εμτταυθοῖ Ἔδω κσο γευυα ἤεσυας τὰ αδύκων . ι ἱ 

μὴϑὲσν ΝΞ ξένον κιοὰ “πίω χὸν κοίραγος ζγαι ᾿ 

Ἀνγροςε ἐῶν, μπσον τη καικὸν κοὰὶ μάήφομ: “πταύρας 

κρὰ κοὼ αἰμεξνοιμοῖσον αφκεα. βαλλέξο πσῆρην Υ 

“συκγα, ρωγαιλε ἐῃἡψ 9 ἐνῶ ε σπρόφος δὲμ ἴα τάτνν 

αὐ δύα. » Ογονδομ ἰὼ τωμ καῖα ρεζ 4: «τοι Ἰσαψ Ἄσω͵ ἣ 



ἡ ν γελώωγϊ]ες καὶ ϑιέάκαγμοωμτεν ἐεοσιν . 

φῴ δις- τοι Ὡν οἷν ξᾷν Ε καὶ ἀθαμαῖτοι βεοὶ διδοῖ 

Ὁ17| μα λα ἐθελάς καῦτοι Φίλον ἐσλέο ϑυμιῶ 

ὁς “τοῦτον ἀγα λίου ἀλη ἔσταυσας 

ὠνῶλημω “πα χα γαίρμῖν ἃ αΐξομεεν σά ρόμδε 

ἐς ἐχέξον βα σίλια. βροτῶν Ὡινλίμομα, πα ΐωμ . 

ῶ ς ἀρέῷαμ : χαῖρε δὲ κερὶ ϑάος οῶλινοσενς - 

ἀντι νοος ρα. δ᾽ κι εγαύλίω προς [α πτέρα-θηκεμ 

ἐμ λῴη κυϊοσκεῖε καὶ δ μιαῖος -ἃ μφίμομος δὲ 

ἀρτονςεκ, κα ψέοιο δίνω "υρέθηνεευ ἀέρας. 

Κάδλιεσα: Χχρυσέω Ὡά4θισκίστο φώμμοεμεε - 

Χ αἷρε -τπατὸ ὦ ξένε γενοότοι ὡς Ὁ οσσίοσω 

Ὄλβος- αὐτὰ ρυϑὰ νιωγε κακοῖς ἐχεᾶι πσολεεοσ ὁ 

ὝΣ ογμῶδα σα μάβ ὁμιεμος “προσέφη “σολύμἥϊις ὀζλνοσενς . 

ἀμ φίψοιξα μαλαμοι διογκες “σευγυμεμος μα. 

“τοῖον γὰρ γκας ἃ “σαΐος ἐπ ῳ κλέος οϑλουν ακόνομ 

γίσον Ὡιουλιχῖκα. ἐνν τ᾿ ἐμον ἀφυῴομστο - 

“τουσέκ Φα στ γεγέοϑεοι - ἐσ τ 2 ἀνδρὶ εοικας- 
“τουωεχκ αὐτοὶ ἐρέω “συδεσώώθεοκαιμιόν ἀκονσομ - 

Ων ακὶδιροόσεβου [ς αἰα Ῥ Φά ανϑρώπηοιο 

“σαγων οσαῖτε [αἰὰν ἐσϊυμάάτεκο ἐρᾷ . Ἵ 

συν γαρτοτεφηοι κακὸμ τήσεοϑαι ὁτσίοσω, 
ὀφρα ρει ταὰ με χῶωσ! θεοὶ κιοὰ τουυαυτορώρν - 

ἀλλι στεδκ καὶ λνγρῶ. βεοὶ μαΐκαρες “τ λεωσί, 

ο(οὰ στα. φιρᾷ “εκ ζόμενος στ Ὁ λμοτὶβυμῶ « 

τοῖος γὰρ ὑόος ἐσὶμ ἐσ ἐχϑογίων αγθρώτεων, 

δῖον σῆμ αρ ἀ,γμσὶ τα τὴρ ἀφ 2 ρων ε θεώμστεε - 

καὶ γὰρ ἐγώσοτ ̓ἐμελλου εὑ αγδράσίνς ολβίῖος ΛᾺΝ . 

“σολλαια ταοϑαλ᾽ ρεξαι βίᾳ καὶ καρτεῖ ἄκων, 

παρ: ἐμιῶ “πίσιωος »καὶ ἐμ οἱσὶ ̓κιασΊ[ων ϑσττοισι . 

τ μιυτιςσαμσαν ἀμὰρ ἀαβθεμίσιος ἤη - 

ἀλλόγε σιΎΗ Ὡιώρα. ϑεῶψ᾽ ε Χοιῖ Ὁ 17| Ὡιύϑοιεν, 

δι δροω μινησῆρα.ς “τ αοϑαλα μα Χχαγόωγτιας 

»τῆρμαῖα. κάρουτας καὶ ατὶμάζογταςἃ ἀκουτην 

ἀψϑρος ὁμ ὀυκ οὶ φαμὶ φίλωψ καὶ ὼ πα ίϑοςα σμης 

Ὡληρὸν α“ὐεοσεοϑοσι, μάλα δὲ σχεδὸν: αλλάσε διοίδεὼν 

οἰκαξεντεξατάγοι. μα ἰασάας ἐκ ήγω͵ 

ὀσσοτοε ϑοσήσήε Φῖλην ἐς ““αλίζλα. [αἱ αν- 

ΕἾ γὰρ ἀγαιμιωστογε ϑια κα ρίμέεοϑεαι οἵω 



μύνσηραις κακένον τήκει μιέλα-ϑρον ἐπελθη . 

ζ εφαΐτοο καὶ ατέσας σιν μελλαδδία. οἶμον - 

ΤΏ χϑοὶν εθηκεῶλέσας κοσμτοορὶ 'λαῦμε . 

Τα ρο βα τα. δνώμεα. Φίλομ ται γος} “Τρ 

ὑδυσα ζων φαλα εϑὴ [ἀρ κακὸμ ΘοτΈΓῸ θνμιος ς 

ἈΡΌΨΡΝ, ὡ ς φνυ ἢ πῆρα. . "ξδλασε διε καὶ στὸν αθήμη 

“ηλεμος χουνσο χῷσὶ καὶ ἀγχαὶ Ἶφὶ Ἄλαμεαμαι . 

ΤΡΕΡ ΚΣΤ Ἢ καϊαιρεῷ ἀ- ουὶ ϑρόμον ἀνθεῖ ἀὐμέσγν 

τῆζνρ ἐπππὶ Φρεσιὶ θίγκε θεὼ [λουκώσσις ἃ βήμν 

[Κουρκῖκαρίοιο τ διφρομὶ πσηρέλοτ 4ῳ 

μιψησίρεονὶ φλαρημρᾷι ὥσσως τάσάε καλίκα, 

ϑυμιὸμ μιγναγηρὼν ἰδὲ ταμμέσγα, γέμοντα 

μαλλον τσρος “σοσίοςτε καὶ Μέος ̓  “σαρος δεν . 

ὰ- Χρῴου Ὡξεγίλαοσεν ἔσοςτ ΓεΦα. τ᾿ εκ τομόμα τῳ ε 

ὄυρωομε ϑυμόςμοι ἐλ σαι ὅτ ππαΐροεγ Ε. 

με γνοκδρεοσ! ῷα ψῆγοι “σε ἰχθον ἐμοισίτ δ᾽ ἐμ σσῊς 9 

“σα Ὡλέκεν Ἄεσοίμι ἔσος τόκε γι ἐρῶλτον "ἄν, 

Μμησσαύα μινεσαρσην νυ ἐφιαλοισῖν δμεϊλαν . 

διτόν θὰ βαίζονστ. κα κὠςξλ οι ϑεν Φρογε ἐουσὴψ 

τι. ὡπόορωόμη σ-αμῖν πρὸς μνθον ̓ εῴτσεν. - 

υαι ὰ δὰ τοὔπϑηςι σα «-“«κος καΊα. ἐξοῖραν ̓ψσσες ὁ 

ἀλλ θὲ κὰὼ σὦ πσαιδιὲ ἐσος Φαίο μῶν ἐσίκενθε, ' 

Χρῶτωσσορίοξα μέμε καὶ ἐπὶ λέρίσα σα Θράκες “ 

μνῶν. ὄνστω δια κι ρυοισὶ πιεδρρεψη ἀμφὶ “προσώτα, 

ὝΥΞ ρχώ.- ὩΣ κακῖου πσιγθημ. ἐμαὶ ἀπκρίστον ΜΡ ΤΙ ν 

᾿πῶλιαϑὼ γαρτοι “σαῖς “στ λικος ὃ Ὅν συν μαλίοα. 

Ἡρὼ ἀβαμαιτοιδι γεμφιστα γα. ἸΩλεοϑαι ὦ 

ἽὝτωδῶτε τυροσέψυε -ὐϑιῷρων “σιρελοτήα. - 

ὀ ρεῦμα -μᾺ “σαντο. “πταρούδα. κνδομ ἐραπτὰ : 

χρώπτασσου ὑπῆῖ ἐοϑ'ται γε οἱ ἐπ ἐχρίεοϑαι αλοιφὰ . 

᾿ς [λὰ Ἰὼ πὰρ ἜμοΣ γεϑεοὶ τοϊολνμσσον ε ἐχονσῚῳ 

ὠλεσαν εξ ὃν ον κήνος᾽ εβθη κοίλης ὧψὶ νευσιὶμ . 

αλλαμοι αὐομόωτε καὶ ϊ “συοδιαμ αν ἄμω χθὲ 

ἐλθέμεν ὀῷρα. κέμοιῖ “πα ρανίατον ἐν μιεγάροισὶῳ « . 

ΟἰμΏ ου κ ἐσ ς «ρει μᾷᾳς ἀψέρας . ̓ παδέομ αι γάρ “ὦ 

ζῶ) ς ἂρ ἴΦη- γρηὺς ΕΥΡΎΥΝΝ μεγάροιο βεβηκᾳ, 

ατίι ἐλέουσα. ὑμακαξ ἰνοοὰ ὦ οττρυμέονστα. μέεοϑ'σα « 

ἐ5: ἀυταλλιγόισε θεαὶ ἵ, λαυχκῶσσιε ἀϑῆψη 

Κον ρ ἰκαρίοιο κα]αὰ [λυκίων νῦτου ε εχόνεμ « 



4 διε: ναικλιμβᾷσα, «Ἄύθεν ϑιεδι 1 α σαντα 

ὑωστοοῦ ἐψὶ κλίμτηρι “τέως ἄρα 2 λα. ϑεαΐωμ 

ἀμβροτα “ν ὦ ρα. δον, ἵ μαΐ μι ΝΣ ΝΡ Ἢ χαιοὶ ᾿ 

ΕΚολλεῖ μιῳ δι “ρώτα “πρόσωπα τε καλοὶ καϑηρεμ . 

αμιβροσίω δ' ἰωπσῦ ἐὐρφα γος κυθερᾷα, 

Χρίετιαι δῷ τα ρῖν Ἀεβιτων χορὸν ἘΟ ἐρόεψτια- 

Κάώμιν μια ροτόρημ καὶ “παοσομα, βϑικν ἸΏ οϑαι Ὁ 

Λόυκοτιρίω Ὡιαραμὶῳ ϑήγεεμ “σρίσπον ἐλέφαμσος 

Ἁ καϑὰ ἀρῶ ως τρξ ασασπεβησῖο 2 ῖα, θεά ὼμ - 

ἤλϑον ὡς ιαμφισολοι λόνυκώλεμο) ἐκ. μείαροιο. 

φβογίω ἐσ χόμεμαι «τὼ ω.ε γλνκυς προς ἀγῆκε . 

[Και Ῥασσομορξατο χσὶ παρῴας Φώψησεμετ. . «1 

ἤλμε μαλ ̓αιψοπτα θῇ μαλακὸομ πϑικώ ἀἰκάλνξῳ. . 

ἀὐϑέμιοι ως καιλα κὸν βαμαΤου τὸ ροι ἀρτεμιῖς δ ΎΡΗ 

ἐωστῖκα. νι μα, κι Ὰ κέτοδυρορι μη καὼ θυμομ. 

ὀιῶγα Φϑίγυθω «-σοσῖος πσοβέουστα φίλοιο 

“σαντοίω ἀρετίὼ ἐσ εξο Χχος δεϑ α. χιὼν 8 

ὡς Φαμίμη κατεβαιμυτ βώϊα. στα Ἄδεμτ-α. 

οὐκ. οἵ - α΄ μα τΤαῆγε καὶ α μφίτπσολοι ϑυ, ἐοντο . 

ΚΩ͂Ν ΟΝ μρμρῖηρας ἀφίκετο 2 τα. γυωσικ ὧν, 

σὴ ρ σαρα σαϑμ ογτέγεος “σύκα “σοικτοῖο - 

ἀγα. “σπαρφαΐωμ σιχορείμα λισα ρα. κρηδεμψα, 

ἀμφίπολος ζαρα δι κ δ Ὲ ἐκ αστοῦϑε “σαρέση ᾿ 

τῶν ἰοῦ λντο γοιώα τ - ἐρῶ ὥαρα. ϑυμὸμν εϑελ Χϑε 

“σαντες ὩΣ, Ἡρήσα το “αραὰ λελζθεοχν κλίβαγαι . 

ΣΌΝ τηλέμα χουν Πρ ρέρπφόψεν: 'ὸν Φιλοψ τὸν - 

στηλέμα, Χ' . ὀνκέτοι Φρέψες ̓ἐμισσεδοι οὐδ ενο νόμμεα, 

“σαῖς ἔτ᾿ ὦ εωψ καὶ μαλλον ψὶ Ὄριδὶ ἰκέρολες μώμιας . 

νὼ φὰς σε δὴ μεία ςἐοσὶ καὶ ἡβὴης μέτρον ἱἵκαγές, 

[Κἀκ στῖς ῷαιν Ὑομομ ἐμιμιεμοα ολβίον ἀγμδρος . 

ἐς μιέγεϑος καὶ καλλος ὅρώμεεμος ὄν ο“ττρῖος Φὼς 

ουκ ἐτοῖτοι Φρενες φσὶν ἐμαστ μοι ον Ὡ ἐμόνμοα, 

διον 2 Ὰ πόδεέργον ἐνὶ μεεῖς αἱροισὶν ἐπνχθη - 

ςτὸν ξάμον᾽ σας αἀκιοϑημ γα ὃ δυσω 

“σῶς υῶ '4-τις ξήμοςε ἐμ ἐμῆς ἐροισί ᾿ δομιοισῖν 

γ᾽ τ Ἂς ὥϑε “σαβθοιρ ῥυσακιτύος ξαλεγάψῆς 

σοἱκαισ' χοὸς λώβητεε μεταγθρώποιοῖ. “σλοῖτο . 

τὼ φῶ ἀυτηλε "-αὐχος τποέπυνμίψος ἀντίον υϑα.» 

μῆσπιϑεμνν “τολϑὰ τϑϑν νεμεοσώμιαι κε χολώοϑ κα . ΩΟΙ 



᾿ 

αὐἹὰρε ἐγὼ βϑυμὼ γϑω καὶ ὰ οὗλα ξ ἐκοτζα. 

ἐοϑ-λαύτεκαὶ “ττὲ Χέρεια, . ταῦρος δ᾽ ἐριγησσῖος δῇ 

ἀλλά τοῖον διώνα μαι πεν ένα. πα γα. μοησαι . 

ἐκ [ ἀρλεε “«“ ἀμοσουσὶ “σαρλρμεεμοὶ δοϑεν ὅηος 

διῶλεκα καὶ. Φρογεοῦϊ ἐς ἐμοὶ Ὡλουκ. εφσὶν «ρωγοὶ . 

ὀυμέψτοι ξήνοντε καὶ Ἴρον μῶλος ἔτυχθν 

μεγμστηρῶν Ἰοστον τι. βίκαξ ὅγε Φίρτϑος" καρ 

αἱ γὰρ φόστε τὸ τα καὶ ἀθημαίη καὶ ἀπ σολλου . 

ὅν τω μιῶ μψησήρες ἐν ἡμιΕεεροισὶ Ὡιόμοισι 

υ ἄνοιεμ κιφαλὰς ιεδμημίμοι, δι εν ἐν “ωλᾷ 

ὅ: ΩΝ ψτοοϑε: Ὡλόμοιο -λελντο ΘΑι γὙὰ- ἑκαΐίσον ᾿ 

ω ὡ «γι ἴρος κεῖψος ἐπσταυλέησὶ θύρηστν 

ΠΟ ϑδυσταύζων κεφαιλῃᾳ μιεθνομτοῖ ἐοικ ὡς. 

σΏνορβος ὥλυαται στήμοα, “σοσὴν ον2 εἰ μέεοϑας 

οἴγκα- 2 τσ δι μόσχος ἔπσῷ φίλα. γα. λεέλωΤαι . 
ω « ι ͵ 

ᾧ} ς δι ἀλλὰ “«στοιανπτα- ρος αλληλους α΄ γορόνομ ω 

όωρν μα. δος ΖΛ εσ εεοσὶ “σροσαν δια. “σνμελόσσε ὌΝ . 

οου ΡΗ ἱκαρίοιο ὉῬίφρον ταπβελοησανς - 

ἀπ ὐἥεςσε ἸΏλοιεν ἂψ ἰαισοὸμ ἀργος α Χαοὶ, 

“λεογμεσικοεν μυνατῆρες Ἧ ὑμ Ἐτέροιστι δομοοισῖμ 

πῶθεμ Ὡιαιψναντετ {τ διεοσὶ Ὑιωσικ ὧν 

δὸς τε μεγεϑόςτε Ἰδὲ Φρινας εμϑοὸν εἰ εἶσα.- 

Ἡ γ᾽ ὀρξλὴμάρετ᾽ σαφτα το δίφρων -τυμελότ 4α.- 

ὀυρύμαχ Χ- ἧσοι ἐλονν ἀρετίω͵ δὸς τεδέμας“Ε- 

ὠλεσαν αἀθαψαῖοι - τοὶ Ἰλῖον ἡδοιἀένησρα μὸν 
Η »ο Ἢ τ Ὧκ }2 , " ΟῪ 2 ,ΨἍ᾿᾿ 

ὩρΎΦοι - μια. τϑιδ ὃ ἐμεος πόσῆς πεν οὐννοσευς 

ἀκ ῴμος γελθὼν “τὸν ἐμὸν βίου ἀμφύσολάοι 

μάζομκε κλέος Με: ἐμὸν καὶ καΐίλλιομν ὄντ - 

ΕΡὰ δνα. ἌΘΡΟΌΑ κεθρίοι γάρμοι ἐσ έογάμν κακα. ἡ δαίμων . 

ἡ θα ὅτε τι ἡἱε αἰπτὼν καῦτα. τα τρίδα. γαῖαν 

2 εξυτδιὼς ἐκ αρπσὼ ἑλώψεμεε ἐ χέρα. “προσηύθνα. . 

ῶ Ὁ γαιαι . ὃν [ἐρς οἵω δυκγμμῖδα εἰ ἀχώονας 

ἐκ. “ττροΐης 4; “᾿αῇας τὐττμμιογεὲς «΄“τομέεοϑ'οι « 

Κὰ [ὰρῥὼ ας Φαιοῖ μα. χυτὰ ς᾽ εμέ μιςεψαι ἀνδλρας . 

υμλ ἀκομτίσας͵ ἸΩΔΕΡ ὑντῆρα.ς οἱστώψ . 

σσωμτὼ κυτυόδιωμε εαἸβιτίορας, δίκ ἐῖα' χίσα. 

᾿ἐκρῖνα γμι α- νῴκος ὁ δμόϊον -ῇί ολέμιοιο . 

“το οὐκ Ων ἀκενη Ἀγίσα ϑεὺς᾿ γεν λώω 

ξαοῦ ε ἐμ τροῖν «σοὶῶν ἔνθα ὄνε σαντα μιελορμτοῶμ 



γεεμινμοϑαι “σαστρος καὶ μητέρος ἐψ με[αροισὶμ . 

ὠςσγνώῶ κ (ὶ μαλλομεμ α“σὸ ϑόσφιὶν εὐμστος . 

αὐτὰρ “τῷ ισσαῖδα. γεμφισανῦ α. ἸΏ καὶ 

γέμει αοϑ' ὡκ εβελνοϑα. Τεὸν καϊὰ ϑώμα. χε ύδα, ὦ 

ἱζῴνος: ϑὡς :ἀ γόρόνεαὶ διψῶ σαγῖα πτολῴτοαι 

νὺξ ο Ὴ σελ αυγϑὸς [α΄μος αγτιβολησᾷ ᾿ 

σλορίμας ἐμεεϑὲν ες τε Φὸὺς ὀλύομὶ ἀπσαύρα." 

ἀλλα. ται μορὶ αχος κρα δ τημ καιθυμὸν ἱκανῷ ὃ 

μιψησῆρων ου Χ δὲ Ὡλίκα στὸ “σαροιβθέϊετινκιτο . 

ὁ ργε([ὠδιώσρε γιώσίνκα,, αὐ ἀφγήοιο βυγαστρα; 

μι νοι ἄνήψε εθελωσ - “καὶ ἀλληλοις ἐρίσωστῳ . 

ὡ7ο ἸΤοίγ τ ἀτουσὶ βοας καὶ ̓ φῖα μῆλα. 

[ζουρις ὥλαῖτα. Φιλοισι καὶ αγλαο Ὡιώρα. ΗΝ οὐσιμ 

ἀλλουκ. δυοπτρῖου βίοστοον νάπσοιμον εὐνουσμ - 

ς ῷαστο . Ὑηθησεν οἐ “σολυπλας Ὡῖος οὐλυ δου ς δ 

σωμεκαϊγωών ἀρὰ δῶρα. ““αρελκόσο «Βελγεζλ έβυμομ 

μαλιχίοις ἐπ εεασὶ «μος δὲ οὶ ὅγγα: “εεμοῖψα. - 

ἐμῷ τὰ μετείνοος -σροσέφη ὄψεσήθεος ὅος - 

ζουρι ἰκαρίοιο τ δϑίῷρων “σὐγμελοσς 4α. 

ζλῶρα ΒΝ Οσκεϑελησῖμ αχαιῶμ ὠγθαδειμξκαι 

Ὡλεξα οϑ᾽ . ον καλὸν ἄγημα οϑοκ Ὁ ὁσὴῳ ἐσγὶψ - 

ἡμἊς οἰσιςσὶ ᾿ερία πάρος Ὑὐμερὸ οὐτεσση δὴν 

“ρίψγε σίτω γὙημιαοϑαις αχαιῶν Ὅς τῆς ἀρίκος . 

εῷα τὰ μετἱμοοάΤοισιμ Ὡε ἐπσημϑία γε ενβος 

Ὡλώρα. 2'ἀροι σεμιγοι “σροόισαμ κλρυκα ἑ ἐγεαξεος Ν 

ἀμτιμοω δὼ ψάκε μάίαν “ϑικα λλέα. -σέσυσλομν - 

“ποικίλον - "φῶχα ρ᾽ σαν τβοναι δι νοκ αἰ εκα. “σῷ σαι 

μ᾿ 

χρύσφα. «κλησῆμεν "να μὴ οἷς ἄρα ξὰσι - 

ἴα ρμον δ᾿ όζρνμα χω-σολυδοαιϑιαλομὸ τὶν. εὐφκ. Ε 

Χρύσιον.- ἡλεκτιροισὶμ ἐβμεέψον ὦ μελῖον ὡς- 

ἑρδεατα. «Ὁ. ̓δὡρνθϑαίμαγιὶ δίνω θεραπσομτες μέκαν : 
! ͵ δ νν γ2 , ; 

“«τριγλνμα. Ἐ-οροεντα. « Χχαρις Ὁ «“«“ὐελα- μι το πολλη - 

ἐκ. ρα “πάσανϑροιο “σολυκτορίδαο ἀνα κ’τος 

᾿οϑμιῖου μμάῴκεν θε ράτσων “σϑικα λλέςααλμα.- 

δυο ἂρ δήος διῶρομ αΧοαιῶψ κα λὸμ εὐνωκ. εΨ - 
ε. }.}} ἡ). 1} οὐ 2. - ἣ Ν 
ἡμῖν συ φψταγνεβαύν-υβώϊα τα [ὠτκὺν 

τιν ὡρ μα μφυσολοι ἐφῥομϑικαλλεα. 2ιῶρα. 

δὶ Ὡς ὁρ χησωτε καὶ ἵμβοεοσαν ἀοἱ δὰμ 

π-ρεξαίᾳ ἐγοι “ταρσομτο, μεέμου δι στὶ ξαιγερομ ἐλθαν- 

ΘΗ 



περ α:--- α:- ἐς αἷμ᾽. ἀν παν δ δα 

“τοἱσι 2 πτοβαπγομεμοισὶ μέλας ἐσ ϊεασβος ᾿λϑεμ Ν 

αὐτίκα λαμ τ ρας τρῆς Ἔπασαψ ἐ καὶ εἰαίροισιψ 

ὄφρα. Φα μοι -“δϑὸιὶ 2 ὲ ἔνλα κατκαγα, ϑηκαν 
ἄνα “σαΐλοι «τοδίκιηλα. μὲ ὑεον κεκια σμ. ἐψα. χαλκῶ 

Κὰ ϑιαῖϑας μἢεμλσίον ἃ μιοιβηδοὶς 2. ἀψεφαι μου 

Ὡιμωὰὼ οδίνοσῆος "“τ-αλασίφρογος ἀὐταρ ὀστισιμ 

ἀυτος 2 1 ογεμὰς μΕγεῷα “σολυμιτος οϑνοσ ὡς 

Ὁ μιωκνὼ οΞΆνοσῆος λοι χομέμοιο ἀνα χατος . 

[2 Χχεοϑε πρὸς ὡιώμαϑ Ἰϑωμῷλοιν βασίλᾳα.- 

τὴ οε ὍαΡ ἡλαύκαα αι αρ οῷο λι ΕΓ Περι ει κυσὶ 

᾿Ἡμιεψαι ἐψ μεαρω ΗΑ ἐ φρία. “σακῆεχοὶμ 

συχτὶρ ἐγωῖον τοῖοι φάος “παντὶ παρέξω 

Ἡμσερ γαρκεθίλ ὡσὴῳ ενϑρογον πῶ κὐμψάν, 

ὄντε υἱκμσονο “σολυτλημὼν ὲ μιοτλ᾿ ν- δ . 

ᾧ) ς Φαϑ' «αἱ Ὡλεγέλαοσαν ἐς αλληλας 2 ἸΩλορττὸ . 

στον 2 αισ' χρὼς ἐμέμιτῆε ελανϑὼ καλλίπσαρπος - 

σὰ Ὡιολίοςλλλὰ ἔτικτε κόμίοσε Ὡιέσσημελου (α « 

“σαῖϑα δδὲ ὦ ς τίταλλε Ὡαίδδον ὥαρ αθυρμαῖα βυμιῶ 

ἀλλονῶέως σι χεϑεσσεμϑος ἐνὶ Φρεσὶ -“οπρελούσίης - 

ἀλληγόωρυμα, Χχω μισίεσκαοο καὶ Φιλεεσι κεν. 

Ἣ ροζυση ἐμεμιτῆῖ ἐμ ομάουίοις ἐπσέεοσὶ 

Ζ “μεπταίλαν- σντέπτις Φρενας ἐκ--σετσαΤαγμμος ἐοσὲ « 

ου ὩΧ εθελής διά χαλκηῖομ ες διόλεον ἔἌβων 

πέσσον ἐς Ἄεσ᾽ ΧῊΜ " ἀλλέμϑα δὲ -σὐλλαορό ης 

θαρσαλέως. "ππολλοιοὶ μφῷ ̓ ἀγδράσιν ουδλεστοὶ θυμῶ 

ταρθῆς.ἡ “Ἢ ῥβᾶσε ἀγρδε εχ ᾧρεμας ἤυντοι κα 

“τ-οιον τος ψοος ἐσὶμ κα μόγαιμώμια. βα φᾷς δ 

Ἦαλνάς ὅστῖρον ἐϑϊκησας τον αλιτίω, 

μάντη ςτοι τά χα ρονα μιάμωμ ὅσος ἀγα «γῇ «᾽ 

ὃς “τίοσα μι φικαρν κεκοσὼς χῶσὶ ανβαιρεσι 

λώματος ἐκ. “σεέμ μοὶ Φορνξας ἀμ. α. τὶ τολλῶ ο 

Ψ γ᾽ "νῶδαρ τον ρα ϑὼν πὐρρρυδον: Ὡξτας οδνοσ ὡς 5 

ἡ σπτα. ἰχοΤηλεμα Χω ἐρέω κύον δὶ ἀγορόιής 

[Κ4σἰλϑὼν . γα σῦνϑι “αἱακελεὶαὶ “ταὐμικσὴν Ξ 

ζ) ς Φτώνε ἐπσεεοσ! λεπτή οἷκσε γυμαῦκας. : "ΟΝ 

(ὧν ΩΝ τμιεμαι τα, δῶμα. λνθε δνσο γα. ἑκασης 

“ταριβοσιών. φὰν [α΄ αὐρμοὶν ἀἌπϑεα. ευβησαοϑ'αι 

αὐτιὰ ρὸ --ὰ ρλαμι πῆ " ρσὶ Φα μων ἀαϑομἐμκο 

ελσγηχ ἐν ἐς πάντας ὅρώμεμος͵ δα, δὲ δι κηρ 



ὥρμαψε Φρεσὶν "σὴν τἐρ ουκ. α“τλεσα. Γίψομτττο . 

μύνσηρας Ὡ'ον-ταμσαν ἀγιώορα ς᾽ ζα. αθμη 

λώβας ̓ Ἰσχιοϑαι ϑυμιαλγέίος - Ὀφρίσι μαῖλλομ 

ζώμα. χος κρα δὴνν λαερτῖαι δὲν οδνοιία, ̓ 

“τοῖσι ὡλάψρνμα. Χχος “-τ“ολυβουτσαὶς ἄρ ρχατορά, ἐμ . 

Κκερτομε εωψ οὐνυσία- Ὑελων οἰυταίροισὶν ἀ- ἀν ΧΕ.- 

ἱκικλντέμ ὅν Ἀγσηρες αἰακλάῴτις βασϊλᾳις 

ΟΡ φεσῷ “ταμε ὑϑέυκηι σλθεοσῖ κιλάά. 

ον. ἀβεᾷ ΩΝ ἀψὴρ οὐνυσηϊομ ἐς ϑόμονὴ ἰγεεὶ 

ἴεσσας μοὶ δὸκ ἐς δαΐδων σέλας ἐξ μεμαι αὐτοῦ 

Κα κεφαλῆς. ἐσσίον δι ̓ εἱ τὶ Χχεςουῶν Ἰβαιαι - 

᾿ βάυμ τε πτροσεέφατν οϑόνοσῆα. τῇ ολίπσορθουν - 

ξῴε. “ἢ ρ γε ἐϑελοῖς ϑηστιόνεμιν, ̓ φοἀγιλοίμω 

α ρον ἐσεσ ΧχαΤικο μεϊοϑος 2 ἐπποοις ἀρκίος ἐσγας « 

«αὐκασία «Τελείων κοὰ δον ρει μακρὰ φυτιόνωμ. 

ἐνθαδι εγὼ στ τον ἐπσπετα μὸμ “σαρέ Χοιμὶ . 

εἶ πμα-πιάταμφΦὶ ἐσαιμεῖ «πσοσ νϑ υτπσοδημαῖτα. διοίϊω,. 

ἀλλέως ουὼ ΖΔ Ν Ἔργα κακ εμαβες- ὄνκ. ἐθελίσής 

᾿ερίον ἐπποϊ χεοϑαι δυο. τῇσι κατο δίέμον 

βούλεαι - οΦραν ε χης βοσκή σὼ [χα πτεραναλον . 

Ὑ ὄνῶλασσα μ φβομεμος προσέφη -πολυρικτὶς οδνοττώς- 

δωρυμαχ 4 ρ νῶϊ ερὶς ἐργοῖο γὙέμοικξο 

ὥρα ἐν ἐσριμη ὅσπεσ μαῖα. “μια κε ρα. “πίλομστεοι ᾿ 

ὦν “σοἱη δρεσαγογανὼ ἐγὼν ὄκαμ-υΐς «χοῖροι . 

Κα 2ιὲσν “τοῖον εἐχοιῖς, “μα. πάρησασιμε θα. ἐργον 

νησγῖες - ἀχρὶ μαλα χγίφαος, “τοίη δὲ “σα ρῴη ἢ 

φῶ καὶ βοες᾿ 4 ἐλαυμεέμον δὰ ἀρίσον: - 

σίθωψες μείαίλοια α,. Ἰὐω κεκορμότε “σοΐης - 

Ἥλικες Ἰσοφόροι, “τῶντε οϑέμοςς ουχ. ἀλαπτα διμόν . 

τσ ρογνου 4Ἂ Φι . πρδὶ οὐ υτσοδώλος ἀρότρω ᾿ 

“τὸ κερὶ ἴδοις 4 ὥλκα Ὁ τημεκ ἔα. “προται οἰμίω . 

Ἂ ὼΣ κα “υτόλεμ ὀγπσοβεν ὁ ὅρμσειε κιρομίωμ 

σημιδου- ̓ αυσττὰρ ἐμοὶ σα κος ἀν κοὶ ὄνο δοῦρ ξὼΣ , 

Κὰ κων παγχαλκος ἐσσὶ ἱ κροτάφοις πραρῖα. . 

“τοῶκ ερὸ τδοοις “σρώτοισιν ἐμὲ “σροκα. Χοισὶ μὶγίμστα . 

ουδνα αν μι τῶ ασέρογεέσιίζων ατοράνές ΚΝ 

ἀλλα μαλ᾽υϑδρίζης καίτοι γόος ἐστὶν ἀσσηγρής - . 

[κοῖτον σις δοκέεις μείας ἰα θὲ κραΐοαιὸς ̓ 

Ουμεέκα. -ὠρ “-οὐροισὶ καὶ ονκ. α[αβοϊσὴμ ὅ ομλ, ἐε Μ 

ΩΟΙΠΝ 



ἘΠ: 

ᾳ ιόοϑυσεὺς ελθοι καὶ ἵκουτες “σὰ τρία γαῖαν ὸ 

ἄν α. κὲ τοι] ϑυρᾶτρα καὶ δωρέα. οἷὖ μοίλ᾽ ἔομτττα, 

Φά τουτὶ .αἰήρουτο 2 ἐκ. “σροβυροιο βυ ρα-«ἙἘ - 

εἰῷατ ᾿ Ὡς μα χοὸς Φις χολώσαϊο κηροϑὶ μιαλλον - 

[Καὐμιν' υσοδν ρ- Ἰ2λὼν ἔπεα. πῆ ροεῦγα. “προσκυῶλα. . 

ας λῴλ᾽.- "ται χα ποῖ ἔλεω κα κὸν δὲ 1 αἰορώεις 

θαρσαλέως. “πολλοῖσι μὸν ̓ἀγδράσίν ον δετη βνμὼ 

ταρβάς “ἡ Ἐπ5 61 δὴν ιχο Φρέμα.«- εἰ νυ τοὶ ακεὶ 

ὑτοιδνενος νοθῈ ἐσγὶμ Ὃ καὶ μᾶα μώλϊα. (αἰ ϑες Ἂ 

ε ρα ταλρυναφς σφέλας ΛΕ το οὐαὶ ρ οϑνοσ ἄς 

ἀμιΦιμοόμον ρος ὙΟΌΝΝ καθεζίτο δουλιχίκος 

ὄζρνμαχον ΦΎΣΘΟΟΝ ὃ ὥρα διμολτθον ξαΐλε χέρα. 

Ὡεξίτξω. πρόχοος ὡκὲ Χαμ αὶ δομιδκσιε τὶ “Ὁ εσουσα. 

οὐ Ὁγοιμώξας “σἰσῷ ντῆϊος ἐμ κορίμσι - 

μενμσῆρες οὐδμαδισαγὶ ἀγα. μείαρα. σγεϊόεμσττα, » 

ὥϑιεζλετις {φυ εσκεν Τόλων ἐς πλησίον δου - 

ἀϑ'ὠφελλδξανος ὐλη λόρ ον τ οπάψω: 5 

“σρὶν ἐλθέυ “το κατιὶ τόσον κίλα. δ᾿ ον μεεβέηκεμ - 

νὼ Ὡ ε δ: τῆ! χω Ὁ ἐρί ϑσαμομεεν ον διέστη δναντοος 

εοϑλης τονε τὰ ἤῶνος ὑτῴ τὰ χϑῴομα νῆγκα- 

οἷσὶ 2 καὶ μιῆεφι ἐρη᾿ 'ς ταλεμαΐχοιο - 

Ὡλαμοόνιοι μιαώμεοϑ καὶ ουκέτηικιαβθετε ϑυμιῶ 

βϑρώωτω, ον“  ἐπσοτῆτα, θεῶν υυστὴ ς υμ»εοροβιωᾷ . 

αλλόάν “Λαισα μιεμοι κατα κάετεοικα. Ἰόμττεες 

δ-υυότεϑυμδἪεύψωγε. Ὡἰώκω “ιἰδσὴν εἐἴωγε δέπαϑι 

Ξ ἐῷα ϑ'διῶδα ρα. “σαμτος δα ξ ἐν χφλεσὶ φως. 

σταλέμα χον θαύμια Φον ὁ θαρσαλέως αὙορ ὅνεμ . 

στοισὶ Κα μφίγομος ἃ Ὑορησαῖο καὶ μῷ εἐσεν, 

νἱσον Φαιδιῖμος υος ἀρητα ὅσο ἀγνακ-τος . 

ὧ φῖλοι . ουχκτὲν Οαντὶς ἐστὶ βηϑεμ-το “λῆγεδμῳ 

ἀγμσ-ιβίοις ἐπστεεοσὶ καθὰ πήομεμος χαλετσσαίψοι : 

ΜΗ ΤετῖΤου ξάμον πυφελίζετε μκαπετ μδηου 

ιμώων - δ᾽ καῖα. χώματος ἕκίοιο - 

ἀλλαγετοιμο χόος Δὰν ἐπσαρξαοϑὼ ὥλεσ εοσῖμ 

ὀῷρα. πλήσαντες καῖαικ4ομ εν οἱκ α 2 Ἰόμστεες 
“τὸν ξᾷγομ “αεεώμεν ἐνὶ μεε[αίροις οὐ υσπος 

τ λεμαΐχω μελεριεν 7ον ὰρ φΦιλου κα οῷὗδλῶμα- 

ες Φαΐτο- “κοἱστολὲ “““ἀσιν ὠϑο ὡ μινδϑου ἐφ-σε ̓  

“τοῖσιμϑε κρητῆρα κβαοσαῖο μονλιοςίηρως - 



ἱκιρυξ ζλουλι Χίους, ϑεραίπτων “Δὰν αμιφιμόμιοιο 

μώμιηστεῳ ζ'α ρα τασιν ἐτίσαιδὸν δὶ 2: βεοισὶ 

ἈΦ αῦῖες μακαρεοσ! “σίον μιελιμολεα, οἰ μομ - 

ὠ]ῶρ ἐυφατάοαγτ ἐστον ϑΟσον θέλε ϑυμος- 

βὰν Ῥ τε εμδι κι φομτοες ἕα. πρὸς ὩΛώμα ϑ'εκα τος. 

ὙΠΟΘΕΟΟΙΟ ΤῊΘ Τ ΌΜΗΡΟΥ Ραυώδιας 
μὐ]ηλεμ αὔχω ἐκ θεσὶῃ ποι τ]ῶν “λων οϑῖνον ευς 

Κὰ προς “σπϑεέλοσσιψ ὃ κρίυτης να ὑσποκρίψεται . 

ὙἹ ἱνέγαι τς ὠὔον “λύουλης γα γμωρίσιιος “σρος όδρν - 

κλέαψ “τοὺς δας ἄυστοον υἱπῆ ονσαν καὶ καα τα-- 

ρέκβα στ ὁσοιήϊας υἱνέαι ὡς ἐμ ““σαρνασώ ἐλιά ὑσσο 

γχευνῶμ-. σνοσοι 

οδγοζεξτᾶς ΤΟΜΉΡΟΥ ΡΑΨΌΔΙΔΟ- 
Ἴαν 2'ανα [μωριζά εξ ουληο γρηνς οὐ νσία.- 

υταὶρ ὁ ψΨ μεάρω υσελίοσε 

“ΟΖ ος λων άς ΄ 

Ἡεγησγηρεοσ! ᾧογμου σὰ ἀϑημῃ 

μερμμρίζωμ- 
ὥσξα. δὲ τιλέμα. Χχον, ὅσια. 

“ ἐρφεμτα. “ροσανθλα.. . 

τ λέμα χε χριτώ χε, τα ρηῖα, 

[Κα τϑεμο" ἄσω 

πσαμτα. κα λ᾿ . ἀυττὲρ Ξνπ 

πηρας μαλακοῖς ἐπσεεοσῚ, 

“σαρφαοϑαι ὅστε κίυσε μα λλωσημ “τοθέομστοες - 

ἐκ κασσσμον κατεθκχ .σφονκετὶ ποσὶν ἐὡκ 4 

δία. «ασῖέ “τροίνμ δὲ κιὼν κα τολήσσεν ΟΩᾺ υὸΣ ζως͵ 

δνο. κιαϊΤηκίσαι . Ὅοσομ “συροςἹκεταυσιμῇ - 

“τρὸς “οιαι κι τοϑὲ μάφου ἐνὶ Φρεσὶν ἐμ βαλε ὥλαίμοων 

μήσσως οινωθέμστ-ες ἐρὶψ σπισαν τς εν μον « 

δι λονεβώσητε, καΐασ- χύντε “Δὲ ὥλαστα, 

Κα ΕΝ «ὠος γὰρ ἐφελκαι ἀἄγδρα, ἔῆτθρδα . 

ὥ ε Φα το . “τηλεμ α-Χος .ε φίλω ἐσέ 4θετο “σαρὶ . 

ἐκ. ον καλεογάμεμος πρός ἑφνβοφὸν όψρυ κλῴαν 

μαν «ἀτε ὥλίμοι ̓ ἐρυξομε ΠΣ ̓ μεεἰα ροισὶ γωαίκιος 

ὀφρακεμ ἐς βαλαμον κααβθφομα, τα. “σαβὸς 

Καλὰ.-“-αὐἰμοικαῖα. οἴκου ἀκηϑὲεα. κα πρὸς ἀμερὸᾷ 

ΩΟΩΠΙΠΙ 



--ὧς -' 

“--“πΦἔΠῚ  ..» τἐρςὉὉ δα ππραροιασδρ.σἀὦ..-.θ|ὄἄὔἄΔἷἂἣΝῳψΨἮξ ὼς 

“σατρος α-ὐοιχομέμοιο «ἐγὼ “(αὶ νησσιος ἡμίν 

νυ 2 εθέλω καΤα θεοϑοα μουτσυροςξ΄αν τμὴ - 

ἢ δ ὀνδέωτε ““ροσεφτσε φίλιγοφος ἄζρυκλάα. . 

α.} ίωρ “Διο τέϊεκ μου ἐσσιῷροσιωα ς ἀὐμελοῖο 

οἴκου καδλεοϑοαι καὶ κ΄ταλεαῖα, πσα7α φυλαίοσάῳ. 

ἀλλατέϊίς τοι ἔσειτα. μοι χομεέρη φαος οἰσά. 

Ὡιμωὰς δἰονκ ας “ροβλώσιε ἐμεεν αὐιγεεμ εφαιμομ Ὁ 

Ἕ νὼ “τπιλέμα χοὸς πρευψυμέμος “"᾿ 'ον ἡνῶλα- 

Ζάμος ἴον . ὀυίοὰρ ἃ ὅγομ ἀμέξομαι Οσκιμ ἐμῆς [ε. 

χοίνικος πηστιαι κὰκ πομλοϑεμ ᾿φληλονϑὼς - 

ς 2 ὰρ ἐφώμεσ:εψν “τι Ὡια τῶ ἐρος ευλόο μῦυβος» 
᾿ 

““- 

τ 

κι ληῖσεμ Ὡ  ἐθύρας μεγάρων ἀψγαιεττα ομήτοὼμ - 

“τὰ 2. ὰρ ἀμαϊξαντοζινσενς καὶ Φαιδοῖμοος υος͵ 

ἐς ῷορεον κοόρυϑαίςτε, καὶ «αὐαίϑδας ομιΦαλοίοσας 

Γ᾿ χεαπτοξνοντα, “σἀροιβε Ὡιέ-σαλλαὰς ἀβθηρκ- 

Χρυσεου λυχμον ἐχονσα. ῷα«ος “ϑικαλλὲς ἐπστοἱά . 

ὩΑινΤοτετιλέμα χοὸς “προσεφώμειψ᾽ ὁμ -ροῖε ρῶώστξα, . 

ω σα τῷ “Ἢ Ὀαρτ μα βανμιαἼο᾽ ὀφβαιλμ οἱσίῳ ὁ δρώλεῳ ᾿ 

μεσσας οἱ “τοῖχοι “είαρων Ἰετολαικεὶ μεσοῶδ μιὰς 

᾿φλά τίψαιτε Ὡ2ιοκοὶ καὶ κίογες Ὁ σ᾽ ἐχομτες 

φαιγοντοῷ θαλμοὶ δ; Ὡσᾷ ἰπανρὸς αιϑομεέψοιο, 

"μαλα “τοῖς θεὸς ἌΘΕΟΣ οἱ ὀνραψὸν ὄφρ εχονσὶ « 

Ὗ ονῶλασσαμέβόμιμος “προσέφη πολι βάνει ὁ θεν ΤΣ Ἀ 

σία - καὶ καΤα σὸμμόον ᾿σχαψε ιν Ὡλερέειψε . 

ἀύτασττοι Ὡ κι ἐστὶ θβεὼμ δὲ ὄὀλυμσσον ἐχουσῖν . 

ἀλλα. βτῳ λλδὰ καταλεξοι «ἐγὼ Ὡιυςσολφξομο ἄωτον 

ὀφρα κί τι κως καὶ μπτέρα. σὼμ “ἐρεϑίζω . 

ἡ εροδιυρομίρν ἐρισέαι αἰ Φὶείεκαιςτα.- 

ἃ) ς Φαῖτο: “Τηλέμαχος οὲ δύ εκ, μεε[αΐροιο Θεσλα τε 

κων ε ες θαῖλῳ μου Ὡιαἰδωγὶ στολαμπσομ ψάοψ ᾿ 

ἔνβα. πάρος κοιεο θη ὁτεμῖν, τλνκὺς ἄγος ἱγκκ αὐγμοιὶ ὅ 

ὠνθ'αρα. »ἐμντνέω ἐλεκτομκαρλῶ οαϊα ν᾽ ἐμιῖμεμεμ 4 

ἀυσοα. Ρ ὁ ἐν μεῖ. ἀρὼ υ-σελέσοσο διοςοϑυόσός 

ἡενμοηρεοσὶ Φόνψομ σιω ἀθάμη μιερμεηρίφωμ . 

ἡ 2 τε ἐκ θαλα εοιο “ὐϑίφρωμ “σινελόσ 4α.- 

αρτέμιονι Ἰκελη δὲ Χρύση ἀφροδύτοα . 

τη ἰ πακερεῤνλλν κλισίημ ΑἰμδνΝ ἱκασθεσαν ὦγθα. “ΝΗ Ἰφῖδα 

Ὡῖγω τὴν ἐλέφαψτι γε αἱ ἄργνρω Ἡμτσοπτετέκ στῶν 

“σοἰμοϊκ κα λῖος κιαὶ ντὸ ϑρήμναι “ποσὴὶμ Ἧχκιε 



“προσφνε εξ ἀὔῃς Ο9: ἐσσὶ μεῖς α- βαλλέγο κῶας . 

φυϑα. ἀράς οὐδ ἐσ ῴτα δίφρων πνγελόπσαα. . 

ἥλθον ὁ Ὲ λίμοορις λόκκώλεμοι ἐκ μιεγαροῖο . 

αἰῶ αὐτὸ λεμ στ του -σολων ἤρέον ἠδὲ τρασσέζας, 

καὶ ὁ εσα . ὠψϑερ ρ ἀγϑρες ὑπ δμ ἐμεογἼες ᾿επσῖμου - 

“ὐρῶλο τὸ λα μ-ὴῆ [πραὺ ΚΕυ ΤΙΣ βάλον ἀλλα εσ: 

μῆμσταν ξυλα. “σολλο ῴοως ερεεμηδοε ἐϑέρεοϑαι, . ὐἹὼμ 

ἡ οι υση ὠγευντῆε μιελαγϑὼ διάσεδορ α ἄμστοῖς ὁ 

ξῴ ἀμέτε κιοὼ νὼ ̓ υϑα 2 ψησας δια μυκ΄ταα. 

ιν ἄγων καϊὰ οἴκοι ᾿ ὁ-Ἰπ δυάς δὲ γυναίκας . 

ἀλλ εξελθε θύρα ε ταύλαν κὼ διαυτοὸς οἱ ουμοῷ “' 

[; τάχα γκ αὶ Δ αλὼ βεθλημέμος φ.9-α ϑύρα ζε Ἴ 

ὑμῶὸς Ρ υτόδρα Ἰῶλὼν “«σροσέφη -σολυμἡπεοῶνύσσευς . 

Ζιαμμορῖηστῖμε ὡζξεσέχας κεκοτικοτὶ θυμιῶ, 

Ἡ τοῦτοι ὑμῶν «κακα. ωὲ χροὶ εἰμια στα. μαι . 

τἴ4ωχ δυωζδ μα. Ὡλήμομ . ἀνα Ὑκαίν [ὧρε εὐ τ . 

“τοιοῦ τοι πίω χοὶ καὶ αὐλήμομες ἀρόρες ᾿αστ - 

ἧ“κοὰ [ρ εγώττοτε οἰκου ὧν αυθρώ-τοιστιμ μακον 

ολβιὸος αφμάομ καὶ -σολλακὶ διοσκομ ἃ ἌΡΗ ΕΝ 

“τοΐω ἀσαδι [οι κῷ σπῖν "εεχραμέψος ̓ ἔλθοι - 

ἤσαν ὃ' ἐζαμῶες μαλϑ μενρῖοι ϑήανπτε “σολλώ;: 

δ᾽σιντόω ὠουσὶ καὶ ἀφρῴοὶ καιλέομται- 

αλλα. φες αλάτσαξε κρορίον. θέλε ἐγάρτον ᾿ 

“στῶ ἫΝ μεἰσυσϊεκιὼὰ ον Ὑυμαα αὐτὸ αειορτὼν ολεσης 

ἘΞ ΥΞΟΝΥ “τ υώγε μίγα. δ βων κίκαοσξαι- 

μἰσσώςτοι ὯΔ ἔσπροιμα. κοτιοσαι μεν χαλευίων, 

Ἢ ̓ξ νσενς ̓ελθη- {ει ἐ φίς καὶ ὰ ἐλγυίδιος ἃ ἄισα. « 

᾿Ὡ δολδὸ ὡς ἀσπόλωλε κα ουκετι γοστὶμεὸς εοτὶῳ . 

ἀλληϑα “σαϊε ποῖος α-ὐὐλλομόςγεὶ ἐκ τηῖ. 

“τηλεέμα.χος.- στον στῆς ἐρὶ μεγάροισι παν, κδν 

λιθάα τα οϑαλλουσίς 4 ονκ τ “τηλίκος ἐστὶν. 

ς«φαΐτο- “ρου δ ἤκουσε το δίφρων “σινελόσπ 4α- 

ἀμ φίςυολορδνε ἐμέμι τῆ ἐν τος τ ΓἐΦα τ᾽ ἐκ τομόμα ε 

“σαὐὐϊως θαρσαλεν κνον ἀϑϑεὶς ὅ-τῖμε ληβές 

Ἔρϑον σ΄α. μεία: ἐργον, Ὃ σῊ μγκεφαλη ἀγαμαξής 5 

παῖ α. γὰρ 43; ἰϑμοϑα. ἐπ ά νκιγῶς ἀκαάχημαι, 

ως τὸν ξάμον᾽ς ἐμελλρῳ εἐυὶ μεγάροισὶῳ ἐμεοἱ σῖν 

αμφὶ-σὐσή φρεοϑαι ἐσᾷ “συκὶμῶς ακαΐχημιαι - 

ἡ ῥα. . καὶ ἐνριωόλεην τα μίνῳ τρὸς μύθου {περ ω 



Ψ Θσσννἶυ τ Ὁ-- 
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δϑρωιομν, Φερε δὴ δίφρον καὶ κῶας: “ψαῦον, 

οῷρα. καϑεζό,εμος Ἄσν ἔσος ἈὩ ἔπτα κούση 

ὁ δ ξήμνος εγεεθεν «θέλω ϑεμῖν εξ δεεοϑ'σι . 

ς ᾿φα.9᾽ ἘΡ, μια λ᾿οπιραλέας: κατέθηκε Φερονσα. 

Ὡλῖῷρου ἐνξεσον. καὶ τὼ κῶας ᾿βαλλεμ - 

ὦγβα. καβθεφ ευφτα. “σολυτίλα ς δοες δῶλνοσευς 

“τοῖσι Ἰδὲ μύθων! ηρχίε πϑιφρων πνγελόπσα. - 

Σ ξένε, “τὸ μιίψσε “πρῶτον γὼ ἀρήσολεσι ἀω“τ-ὰ - 

“τοῖς “σοθϑεμ᾽. ἧς αν διρὼμ “σοβιτοι πόλις ἼΝΝ “τοκῆες . 
, 3 ““ 3 .' 

Ἴιωασσαμέβομ ἐμὸς “προσέφη ““ολυμῇ ὶς οϑνασενᾷ - 

᾿ουκαγτίςσε βροτῶν ἐπγαπσῴρογα. γαῖαν 

ὑφκίοι, ὴ ̓γεβεθάο κλέοςον ρα γὸν όυρὰω ἵκα νά. 

τι ἘΨῃ Ρ ἐβασίληος ἀμύμονος ὅστε βὲρὸν 2 ς 

ανὸ διρασὴμ ἐν “σολλοιῖσὶ καὶ ἰφϑιμιοισιμ Ὁ ἁμασγωμ 

ἀν διικία εἰ ἀνε χησ Ὁ Φερησι δὲ[αια. “ἔλαμα. 

“συροὺς κὰὼ κριθὰς- βρίθηστ ὃς ε λα ινδρεα καρτῶ 

τ ὐκ ταν ἐμ εδλω μῆλα. « ϑύλαοσα. δέσσα, ρέ εχ  χϑυς 

εξ ἀυκγεσίης ἀ ρεττωσι δελα οἱ ὑπσαυτοου - 

στοῶ ἐλ νυ τἀν αλλα.μΩμώύλλα σῷ ὠνὶ οἰκῶ « 

μεμΏ εμιὸμ ἐξβεήψε γέμος κα ὦ “αὐ ρίζα. [αἱὰν, 

ξεΐμεοι μια λλον ϑυμεὸμ ὠγιτσλησας οζὥλυα ων 

Ἡπυνσαμέμω -μκαΐλαζν ἀμιὶ πσολνίομος - ὀυϑέτίμιε χρὴ 

οἴκῳ ὧν «λλόρίω γοοσωῤτα τοὶ μινρομιεμόμστ- - 

ἕοϑιαι «ἐπ νκαὐκῖομ “τ υϑημέμαι ἀπερίττον αὐ - 

“ὐστῖεμοι μῶν νεμεσησίαι, Ἠξ ἰ σιν ἀυστοῖν ᾿ 

Φη ὯΝ 2ακ μῶν -υλῶφν οὐ ώρω, με ῴῷρεμας ΤΡΗ͂Σ . 

ον ρί" ἐυάτα. “αϑιφρὼν “σημελοσ 4α. - 

ξαρ ντοιαυλι ἐξεὼ «ρα φιλοςτεῶλέμαςτε. 

ὠλεσαψ ἀθάνατοι, ὅτ Ἰλίου ἀσαγεβαῖου 

ἀργῴοι͵ μίτα. “τοῖς δες ει ος σσοσὶς μὲν Ὁ νου (ἄς. 

4 κἀνοςγελθωμ τὸμε ἐμὸν βίον αλιφίσολ ὅνοι, 

μάφόρκε »,Ἄεος Ἅ "ἐμὸν καὶ καλλίον νπίω - 

υὐδνθ.Σ α: ΔΟΡΉΩ “τόσα. γείρμοοι ἐσέκλωσε κακι. δια. 

πὸ , 
[96] γύνος, 

ὅσσοι βΘΡ γνκστοισψν εὐϊκρατέονσίγι ἀρίσοι, μιὼμ Ἐς 

ΖΛλουλὶ χίωσοε σαμιήϊε ἐκαὶ νἌπεμ τοὶ φακώώθω, 

ὁὀὁ-πωπυ δεῖς δ ἕλον ἀμ Φιμέμογτιαι, 

δίνει ποκα ζομ γὴν μινώγῖαι ὁ ΤΙ Χουσι Θὲ οἴκου 

τῶ ὅσ ξάνων ἐμδηγαιζομισα ον κέγα. ὧψ, 

δ τιτὶ κηρύκων ΟΣ ὶ δνιμεϊοεργοὶ ἐ ἑαισὶμ . 

ξ, 



ἀλλοδινσια. -σοθόυσα φίλον καΊα“τακόμα ἡσπο Ρ᾽ 

δι δὲ γάμον ασ' αι δονσίν. ἐγώδε Ὡιολους “πολυ: Ἄω . 

Φαρος μέγμοι τιν ἐϑετυνόνοε Φρισι Ὡλαιμον 

πῆμ. θν με αυ ἵσγομ ἐνὶ μεγαροισῖν υφαιμήν 

λετῆς ΒΜ. καὶ πε ϑίμέγρον. "αφα ρῶζοοὶς μαΕζιῴζοομ ὦ 

γ»κουροὶ ἐμοὶ μιυῆσῆρες, ἐο βάψε Ὡῖος ὀϑίνοσευς,, 

μἰμῳς ἐσ4γομεμοι “τὸν ἐμεομ γαίμον, σοκε Φάρος 

ἐκ. τ λέσσω μεήρεοι μᾷξραμώλια, νη τολιίοας 

λαέρτη Ἥρωϊ τα φμῖον, ἐσοτεκέμμιν 

»ιοϊρολοὴ καβϑελησὶ τα γκλεγεος θα μαΐ τοῖο . 

μστσρμοι καΤα Ὁ ήμιον ἃ χαια δὼ ψεμιεσηση, 

αιοεν “τῇ ασᾷρου κῴται “ολλα κ]εα τίσας - 

ς ἐφάμιω “Τοισιμῶι εσσε 4θόο θυμὸς ἀγίμωρ Α 
3 ΕῚ «ς Ι « 

θα καὶ ἡμεα στιν λαθὼν υφαλμεσικ ον μείαν ἵστοψ, 
ς ΩΝ 

ἐνκῖαςζχαλλν ἐξα ἐττὼ Ὡιαΐοδλας παρα β4μίω ὄ 

Ὁ ἐΡίξες μιὰ ̓ἔληϑου ἐγὼ καὶ ταέθονε ἀ.Χχύμονυς ς 

αλλότε “τ τρατου ἄλθεμ ἔπος καὶ ἐπσαλυϑον ὥραι 

μεμμῶὼμ φϑιγόψττων αβίαν. ἡμιαῖα. “πόλλετ: ἐἌΛεοϑ . 

Κὰ στοῦτε δμε δα. μιωὰς κως ονκαλεγούσως 

φλον ἐεΆθοῦῖ ἐς καὶ δμιοκ Ἀήσιαγτέτυ ἑεονῖν . 

ΡᾺ « τοανὰ ἐξετέλεοσα. καζὸν κεβελουσιτσ ἀγάγκας ὡ 

νυ ὅ τὲς Φυγίε δια μέσα γα ξεομ ὅστιοτιμαλλίω 

μστοι εΦευρίσηκω μαΐλα 2 οτπτιριωουσὶ “τοκπες 

ΎΝ ἈΉΡ ἣν ασ’ Χοδλόροι δέσσαις βιοστοου κατε ων 

ιγνώσηκωψ . ἨδῊ γα ρ ἀνὴρ διος τος “εἴς αςτιΕ: 

οἴκου κα2 δ εοϑο τοῶτε  εὑς κνῶλος ὁπσα Φ 4. 

αλλα καὰ ὥςμοοι ὧν! Ε- “τεὸν Ὑ τος ὅστοθεν ἐοσὶ ο 

γὰρ ἀσσὸ ὀρνοςε ἐοσὶ “σαλαφαύτον ὄν σὺ πσέρρες ς 

μ" ὑμῶν, ἀσσαμβόμεμος “τροσέφη-σολύμοοῖς οϑλνοσεὺς « 
ὡ γνῶσι ἀκ δδοῖὶν λαδτίαξι ως οὔλυσηος, 

ὑκῶν «πτολλήξες τὸν ἐμὸν γόνου ἐξῥεουσ-α. . 

ἀλλ ἐκυτοιε ἐρέω, ἡμίμα. Χέτοσίγε Ὡχώσής 

“αλφοσὶν ὟΝ ε ἜΤΟΝΑ κὰὲ γα ρ δύκηδ ὁτσσσοτε “σάσπρις 

Ὡς αὐ τσεμσιν ἀνὴρ ποδξον Χρόγου Ὅόγον ἔγὼ ΤῊ 

“σολλα. δροτῶνι ἔστ α τε ̓ αλώμοεμος ἀλγεα. -σαῖσ- ζὼβ ὁ 

αλλὰ καὶ ὡς ἐρέω ᾧ Ὁ ὀξαγάρεαι ἡϑδὲ μίαλλας. Ἢ 

ΚΚρυτι τοῖς [αὐ ἐσ μέσῳ ὠνὶ οἱμο-σὶ “σόμοω 

Καλὰ καὶ “οἹά ρα “δι ρρντος ἐμ. ἀγϑρωσσοι 

“πολλοὶ απ ρέστοι καὶ ἐμεμεκομτοα. πόλπες «. 



ἀλληζλόμωμ γλώοσα. μεμιλγμμα εὑ μευ «. χαιοὶ, 

ἐγ ετττοκ ραττες μεγα-λητορες ἐ δὲ κνῶνογες, 

Ὡλώρίεες τέρὶ χαϊκες Ὡιίοντοε τελα σγοὶ . 

“τοιστλ ενὶ κνώοσος μεγαλησσολὶς ὠγθαῖε μίμως 

ἐνγέωρος βα.σίλονε. χοὸς μεγάλον φαιρίσυς 

«βοὸς ἐμ (ο “τα τῊρ μεγαθν -ον Ὡιδυκα λίωμος Ξ 

Ὁλόυκαλίον. διε τ Ἰκτε: καὶ Ἰῶλομεευκα. ἀγνακτα. . 

ἀλλὸμ ἐμ ἐγ μβεοσὶ κκορωγίσιψ Ἰλίον ἤσω : 

ὦ χεϑ' ἀ ἰαβφδησὶν. ἐμιοϊῶνομομα. κλυτὸν άθωμ 

ὅσλοτβος γεέμεη - ὍΝ αρα. “ροτιβοκ καὶ αρῴωρ- 

ὠνθ᾿οῶλνοπα. ἔγὼν ἰδλόμα καὶ ξένια ὩΛώκα- 

Κὰ [ωρ “του καρ τοαμ δὲ κα τηίς γεν ᾿ς ἀγέμιοο 

Ἰεμε ἐρομ βοίηψϑοε ““παρασυλαΐξασα. μαλῴωμ- 

αὐσ ΕὩ μα μυϊοτῶ Οβισ-ε ασέος φλᾳθιμις 

ἐ λιμεεσμ χαλεσοιϊσι, μόγιςῶευσαλυξε “ἴλλας Ξ 

αὐττηκ «ὩΣ Ἰθλομ εμῆα. μαγαλλα. ἀνία μελβὼν Ξ 

ξέμον γαρμὴν ̓ ῷασικε Φίλομτ' με ϑαχῷα οἴογττΕ: - 

τς ἊΝ Ὁ εκούταῚ Ἡ ἐγ δεκούτη τελοῦ ὼς 

οἱ Ἀζομεεμᾷὶ σωω ϑιυστὶ κορωμὶσιμ Ἰλίομ Ἄσω. 

στον εν ἐγὼ πρὸς δώματα γὙὼμ ά;; ἐξήγισα. 

ἐϑὩλνκίως φιλέων πσολλὼν κατα οἵκομεομγοωμ . 

Κά δι τοῖς ταλλοις ἑταίροις δὲ αἰμιαὐῶ ἱεσου το 

Φλημόθεμ ἀλφιτα Ὡιῦῶκα κιοὼὶ ἀθοτσα ΟἾψμον αγέρας ̓ 

κα βουςὶ Ρ ἀἰσαοϑουμα “σλισοία.το ϑυμιομ- 

ὦυϑα. δινώδεκα. μὲν μεέγομ ἡμιαῖα. 2 οι ἃ. Χαιοὶ - 

φλ4 ὙΔΡ βορέκες ἀψελεος μεεία « ουῶλ ἐστι Ὑγαῖη 

4" ἰσγαοϑ'αι ̓ Χαλεῖὸς διτιςὼ ροΡι δόμων . 

ΤᾺ  πτρίσης οι δεκού τα μεμος “τεσε “ “Τοἰδε ἀγαγοῦῖ Ὁ 9. 

ΡΒ άδια. “πολλαὶ ἀάῳ που μοισὶμ ὅμοι «. - 

τεῦ. ἂρ ἀκονουσας ῥέε ὉλακρνατΤηκ το δὲ Χρως, 

ὡς δὲ Χιων κοῖα τῆκρ ε τ ἀπκρο-τολοισίμε ο ρεσφιμ Ἐτν 

ἡγτάψρος κατέταξεν ἐπσὰν ζέφυροε καα χη» 

πηκομέψης ὡ- ἄρα. τς ποτα οἱ πολλϑονοῖ βέοῤῖες, ες, 

ὡς τῆςτηκο καλοὶ τα ρηῖα. ακρν χέονσας, 

ἰκλαιούσας ὃ τ ἀγῶνα. “σαρημενον. "ὠὰ ροῦννον ὦ ὄνς 

ϑυμῶ μὲν γοέωσαν ὧν ἐλέδαρε γώκι κα... 

ὀφβα μι οἿΏν᾽ ω σᾳ κέρα ζασαν Με ἐσ ἸΏληρος 

αρέμαςε τῇ ̓βλιφάροισὶ ϑολοῶ ὦ Ογε Ὡιοίκρνα κόώϑες » 

'κὸν ἐσ φουν “ταίρῷβη" σολν δακρυτοιο γόοιο, 



ἐχλρ: μὶν ἐπτξεοσῖῳ ἀμ φβομ μη “-προσίζσ-, Ἢ 

ἔνα λα σίο ξέψεγ γοΐω τα φρήσεοϑαι 

κε ἐτεὸν ἊΝ κήθι. σιὼ αν τίϑεοις ὑτταΐροισὴν 

ξάυισα «ἐν μεγάροισῖῳ ἐμιὸμ “ὐσὶν ως γοράμς, 

'ψ-πεμοιὸ να ᾿ἁΐοσα, τὰν Χροῖ ἐμ αα ὁ ἐςτο, 

αὐήόςϑ'δίος ἐκ καὶ ἕταάρους δὲ ὁ ἱετωομτγτὸ - 

΄-΄-:ασσα. μαβομ γος πρόσεϑν “πολὺν μῆἥϊς ὀϑίνοσενς» ᾿ 

ΤῊ γώσι, αρίαλέον τϑοσον Χρόψου ἀμφὶς ἐόγεττα. 

ψτπ τ ρμεν «᾿μϑ ὙΡ ὁὶ τφκοσὸμ τος ἐστὶν 

εξ ὃ ὃν κάθε εβν κιὰ ἐμιᾶς «-πσελήλυϑε πούτρας . 

αὐἹὸρε ἐγὼν ἐρέω ὥςμοι ἰνϑλαλλθαι “ΤΌρ 

Χχλαΐμαψ “πσορῷυρειν ὕλην εΧε 2 ῖος δοινοσεὺς 

Ὡυσλημ. αὐαρὅ οἱ “δόμα Χρνύσοιο στ ἐτυκῖο 

«ωλοισῆν οἰδιυμοισὶ. "πάροιϑες ὃὲὲ Ὅλοδια χα πε 

ὧν “σροτροισι “ΟΖ εοΣῖ κνωμ ἐχε “σοϊκίλον Ἄλὸμ 

ἀ ασσαιρουῇ α. λάωψ εν βουμείῷ ἐσκον αὐτταῦτες - 

ὡς δὲ Χρύσοι ομότοες, δὰ λάε μεθρον α΄ σαγχὼμο 

ἀὐαὰρ ὀεκφυγεν μεμαὼς ᾿ναασαιρε “σοζλ εοσὶ 5 

πὸ δὲ χὐτεὠμεμόνσα. κα χροὶ στα Ἄοεμστ-α. ἣ 

διόμτε κρομνοιὸ λοσὺν καΤαὰ ἰσ- χαλέοιο . 

τις “ἐν 'εμμ μαλακὸς λα μισρόςανὴ ἣΨ ἐελῖος: ὡς . 

ἡ μὲν “τολλαιγἀωττὸν ἐθμησα. 7 ο γιύσηγεες « 

δὴ δέτοιε ἐρέω - σνὩ  εὶ Φρέσι βαλλεὸ σισὶν . 

Ὁ κοΙΩΣ Πἰ τανε ἜΤ --,ϑὶ χροὶ οὐκ οϑϑθζλινογενς, 

᾿πτὶς ἑτάρων δῶχκεβοίςεστὶ μκὸς ἰορττι, 

ς στίσσσου καὶ ὡ ξένος. ἔς “πτολλοισῖν ὁζλνασενς 

Ἔσκε φίλος. “σανροὶ ὙδΡ Ἔχρτον ἤσαν ὅμιοῖοι « 

Καὸ οἱ ἐγὼ χαλκόογὶ ἄορ καὶ διτλακα 2 ώκα. 

καλὰ “τορῷν ρῶν καὶ ὡ πτοδμϊοεμτ-α. Χύτώψα. ες ο 

σἰὩλ οἱωςῶε ἃ τα ότσεμεπτου ἐνσεέλμον ἐσσὶ υμὸς . 

Κὰ μευ οι κΑρνξς ολίγομ “προγεμέσδος ον 

“ντέζο, καὶ τόρτοι μιϑησομι διος ᾿μμεσ, 

Ὕνρος ἐμ ὡμοισὶ μελαγὸ Χροος ουλοκείρηγος, 

ἄψρυβάποςογοιὶ ἐστχε “τὶς δέμὴν, ̓εξο Χομ δῶρ 

ὧν στρά ὁ νσενε τῖτοι Φρεσὶν ἄρτια, ΩΝ. 

Ε)) ςφάσπτο πλῶ στὶ μαλλορνφίμβον ὥρσεγόοιο 

σήμαιταψα γγουσηῖα. ὁ δι ἐμεδα. τίφρα δἰοϑιυογὲνς . 

ἡ ευ φοὼν “τάρφθη “σολνῶλακρυτοοῖο Ὑόοιο . 

καὶ τότεμιν ενϑοισὶν αμι4βομέμη ροσίφυτῳ « 



Ἧ ωζδα-ταιμάβομεμος “τροσεῷη “σολυμκτος οὺ 

νων αϑὼ δμοι ξήψε πάρουν ὃ ἐν ἐλεῴρος : 

ὧν “εεγαίροισὴν ἐμεοῖσὶ φίλος τ ἑὐση οὐδ ο!ός ΤΈν 

τα γοὶρ “τ αδλεει εἰμι αν τεγὼ πόρον ὅ; α. γορώ φε 

{ ὑξαςε ἐκ. θα λαίμον -οϑόμην τεσσεθμκα. Φφαφυὼ 

Κῴνοα αγάλε- ναι: τορζον χυτοδέξομοι ἃ ἀυτος 

οἰκαϑὲ ϑοσήσα 67 α: φίλιωξ ες παῖδα [αἱ τ Ν 

στοῦ ρα κακἧσιοιη κοίλης ἐττὶ ὑηος ὀῶνοσευς 

ῶ ὡΧῸΡ σου ζομομος κα κοϊλιου ὀυκόμομα. οἷ “3: 

οῶνον ἔνα Ὁ 
δὰ γυναι οὐ δοίη λα βηταίζὥλ εω δῶ υσιίος͵ 

μηκέτι, Χρόα. καλὸν ὠναρεο μηϑεσὶ θυμὸν 

σ-ἡκεσσοσιν γοόωσα. : νεμκεασῶμ αὐγε μὲ ὀνῶα . 

Κὰ γαρτιςταλλοῖον οδυρέχαι αμδιρολέσο σα. 

[ΚΚουρίῶχιον .“ποῶ “τέκγα. “τ έκη Φιλοσοηττὶ μῖγέοα, 

Ἦοδιυσῆ ν Φασὶ θεοῖς ὠγα λίγκῖον ἅψαι - 

αλλα. γόον μὲν -σαῦσαι- ἐμιίο ϑὲσυώθεο μιυϑων 

νεμιστσεως γείρτοι μινϑήσομια ον ἐπσὶκ δυο . 

ὡς ἩδῊ οι νστῆος ἔ[ὠ “δὲ νόσον ἀκουσος 

ἀγχοῦ βεαπσρώϊων «μδιρὼμ ὠν-σἱονι Δίμεω 

ζωον . αὐὰρ ατάκαμιηλια “σολλὰ καὶ ἐοϑλω. 

στ ζονὶ αἰλῇ ἐ δάμον «Τὰρε ἐρίνρας, ἑτάρους 

ὠλεσ-ε κιαὰ μμα. τλαφνριν ἐρὶ οἰψο-σὶ ὑπὸ ὅκα 

θρῖνακίμς ὦ ἀπο μήοτον Ἰὼν -ΟΩ Αι ὐσαύἧο γὰρ τῶ 

φενετε κι ἃ Νπελίος «“τον [ὰρ βόας ἐκῖαψν στο ροὶ ὁ 

δὲ ζεὲμ ταῦ ες ὀλογττο πτολυκλν σω φνὶ πόρτῶ - 

τονδλαρ ΔΑΝ γονιν μεὸς ἐμβαλε κυμιεσὶ Χέρσον 

Φιμκων ἐς [αἰὰν δὶ ἜΝ χίϑεοι γεζαα σὶψ . 

ΝΥ Σ ϑημῖμ -Ἷ " ΚΡῚ θεὸν ὦ ἐν] μῆσαγηοο, 

Καὶ δι σολλα δόσα γισέμσυ 4μητοέμεῖν ἡϑελομ ἀὐ]οὶ 

οἰκαι ασπσήρμ α ὑ7ον, κού πραΐλαι ἐνθα ὁ δινον (ας 

Ὁ τηΥν, ἀλλαρα. δι “τογε »ἐρῶλτον Σ βδταα τα ϑυμκιῶ 

Χρήματα γυρτα ζ 4 “πολλὴν ἔτ γαῖαν Ἰόμστοῖ ᾿ 

ὡς“ Ῥὲ ΚΕρΏΆ α. “πολλαὶ καῖα θρνττῦρι αυϑ ρώτσων 

ὁ ὄϑυσευς «νῶν ἀγτὶς ἐρίοσφε βροτὸς ὅζος - 

ὥεμοὶ θεαττρωτῶψ βαοΐλενς μιυϑισα στο Φάζλων - 

ὠμειυνε δὲ “σρος ̓ εμἰ αὐτὸν αὐ σοασέμδιωμ ἐμ! οὕνεκ. 

“ α- κα ταρύοϑιαι καὶ “σταρτίας ̓ εμιμιεψέττοιρονς . 

ὀνημεῖν ππεμ βουσὶ Φίλυηνε ες τα ρίϑλα γα τ. . 

ἀλλελε “σρὶν αὐσέσεμ ξεν χησε [ὧρε ἐρχολεέμη μεῦς 



τ- 

ἀγῶνρων θεαγρώ]ε ὧψ ἐς ζλονλὶ Χῖον “σολύσσυρου . 

καίμοι κτιματ ̓ Ὡήξεν Ὁ Οσ΄α. ξωωα γέρα τοδινογεὺς - 

"κα ἐνκαν ἐς 2. ἐκ αὐτὴν γενεὼ ᾿ετϑονγίαι βόσκοι, 

ὅσσα. δι ὧν μεγάροις κάῴμηλια κῴποαψακτος- 

στ νῶλ ες 2. ωδιώψημ ῷα“το βημεεψαα οφρα. βεοῖο 

ἐκ ρνὸς υτκιόμοιο 2 τὸς βουλὼ σα κονσοι ̓ 

Ὁπ-σστὼς μοσησάε Φίλημ ἐς “τα βιῶλα. ἰαἷαν 

Δα δὼ ἃ -πσεὼμ «Νὰ ἀμφαδὸμ «ἐξ Ἀπρνφηῶλὸμ . 

ὡς διαλλὼ ὄν-τιος ἐστὶ σόος καὶ λύσας ΘῈ 

ἂν χὶ μαλ᾽ονζλ γι τῆλε Φίλων καὶ ὰ πσα ίϑοςαι σης 

Ὥλνρου ἀσσεογᾷτται ᾿ς ἘΕΣΙΑΘ Ὅλέτοι ὦ Φρικῆνι δώσω . 

ἰἴσγω μι εὶς “πρῶτα. ϑεῶμι στα τος καὶ ἀρίσος, 

ἑαυ τολυσπος ἀμιύμομος Ἂμ αφικάψνω 

ἢ μμτοι το ϑεσσα γα. -λέσναι ὡς ἀγοράω Ἃ 

στον ον Ἀνκαβαμῖ ὁεξλεσξ αι ἐυϑα οϑινοσ ἄς, 

“τοῦ λιϑν φθιμούϊος μιημὸς “τον ὯΝ ἵσρα δε έμοιϊο - 

μ“ψῳ ομῶ ἄωττε ππροσέψυςε “ϑιφρων “νμεέλότσα. . 

αι γὰρ “τον το ἔνε. ετος “τετελεσιμέμου ἐν . 

τοὐκεταίχα Ὑνμοΐας Φιλοστοῖϊ ατευολλα- τελῶ ρα 

εξ ἐμεεν ὡς αμτοῖς σεστωα ὕ]ομιεμος “απ αιρίζοι ᾿ 

ἀλλα μοι ὥζ αψὰ θυμὸν οἴίαται ὡς ξοσετοαι-ῷ, 

" τοῦλυσενς (: οἰ κον λώσξα ὅπ’ οὖ “πσομ σας 

τάξῃ . ἐσ ς ὀντοι σημιαύϊορες σὶμε εν οἴκω,͵ 

δῖος οὥλνοσεὺς ἐσσκεμν ἀγϑραϊσίν ποῦς εἰωγ εξ: 

ξένους αὐ δοίους απροσσεμπεμ. ἐν ἡ δὲ Δ έχεοϑιαι - 

ἀλλαίμεῖν ἀμ φίσσολοι ἀπσορξατε. κα τϑέμεον όυνῷ 

Ὡλέμγια, καὶ Χχλαψμας κι βλγια. οὐγκελοῦβερα,, 

ὡεκ ἀ» θα λπσίοων Χρυσόϑρογον ἡ "ῶ κα ττι . 

μῶθῳ δὲμαΐλ᾽ "ρὶ Ἀϑεοσσισττε χρίσώσ-Ε, Ἔ 

ὥςχ. ᾿εὐϑὸν ΑΝ “στηλεμα. Χχον δίψυγο ιο με ύμκας 

Ἡμιεμος εν "-εγαίρω “τοῦ. αΛΎϊον ὅσπκεμ ἐκ μωμ 

τοντοῦ αγἱα ζὰ θυμοῷθορος, ον τοὶ Ἔργον 

ϑαῶν᾽ τὶ ἐτσρηξά μαάαλαῦκε ;Χολώμεγος αἰγῶς . 

“ὡς γὰρ ἐμσν ν ξένε δα σεαι ἢ στη Ὑυαις ὧν 

λλάων -ϑιάφμῖγοον καὶ ἐπίφρονα. μαστὸν 

ἐκιν ἀυσαλέος κακοὶ εἰμιεμος ἐν μεεγαίροιστμ 

ὥιαινυκ . ἀυϑρωστσοι δὲ μμιωβθα διοι τ λεθουσὴμ . 

ὁςαλϑὸ ἀπσίωλε ἀυτὸς ἐν καὶ ἀὐσημεα ἄδαι, 

“μὼ δὲ καταρον πάντες βροτοὶ αλγεοπείοσω 



ζωὼ. αΤοὸρ “εθρεῶ τ  γεφεν ξισωΤ αἱπσαψτς . 

ὁεαμαμυύμων τὸς ἐἡ καὶ αμύμογα. φΏλη, 

“σου μέμτε κλέος ὄδερυ Φζα. ξάμοι φορέουσι 

“σαΐῖας ἐπ ἀνθρώπους͵ ολλοὶ στ εμεῖν ἐοϑλον ἐφτσον 2 

Τυδέα σταμᾳρομεμος ποροσέφα “σολυκν τοις ὀδίνοσενς 9 

ὦ γυΐαι τὰ ϑοῖκ λαιδατιαίῶλεω οζινσκος Ἢ 

ἤτοι ἐμοὶ χλα ἵγψαι καὶ δηγεα. στγαλοεύΤα. Ὁ 

᾿χϑεϑ' στε υρῶστοον περ τς ορεα ψίφόεψτοα, 
ψοσφΦισαίμοην ἐπὶ μνὸς ἰὼν Ὡλολι χηρέτεμεοιο . 

Κᾳωξίως τοτσάρος πν α ν-υψονεγυκῖα ςἸαυομ 9. 

“σολλὰς γὰρ δὴν υνκτας αφκελίω ἐμὶ οἴκκω 

ἄεσα καιταμέμμα. ἐνθρομον ᾿μῷ ἴα, 

στ μοι ““οξλαμι τῆ ρα- “σοδνῶν ἐσσίηραψα. βυμὸῳ 

υἱγυίδται οὐδὲ γων σοῦνος ἀ αι ἡμιΕτέροιο 

“των δίντοοι δῶμα. καΤα ὀλρήσᾳ ρα εασὴν, 

φμότεῖς γρηὺς ἐστὶ πσα λοι κεν 42.» 

“τος στ ἐτληκ “τόσσα. Φρεσ᾽ὶν ὅσσα τ' ἐγώ 

τπδονκὰν Φβογεοιμιῖ “σοδὼμ ἅ-}αοϑῳ ἐμι4ο : 

Τ᾽ ὁμῶλιωνξ “προσεῴτσε -οϑιφρὼν -σπμελοσσ(α.- 

ξῷυ Ε- φιλ᾽ ονγαίρστωτὴς ἀνὴρ “σευψυμένοςξλ Ε. 

ξᾳνων “στιλεδα σῶν Φιλίωγ ἐμοομ Ἱκίο Ὡιῶμα,. 

ὡςσν “αὐλ᾽ δνφραδιεως πέσγυμίμα. “παντα γὸρ ἀμφεε 

'εσ! δέξοοι Ὑρηῦς “αὐκίμω, Φρεσὶ ΠΕΡ Χονσώ. - 

" κι μον δι πημοῦ ἐν τρέφε κα τύπταλλῳ , 

Ἂ. ἔπαυε Χάρεον ᾽ς στεμῖν “σρῶτομ τ κε μι ΤῊρ . 

ἭσΕ. “-σόϑας ὑ 4 ὀλίγη -υτλέονσα  ἐ ἐβισῶς 9 

ἀλλα γε νυν ανσα σα. “δίφρον ἄψρυκλφᾷ. 

θέτο σέοαγα κοςὁ δμνλῆκα, καύπτοον οζ νος ἄς 

πῶ ΟΝ τοϊόςδνεα πόως συὸς ϑέσε χέρας ̓ 

ὅυξα γὰ Ρ ἐμ κακοῖσι βροτοὶ καῖα γεράσκονσί Μ 

Π ες ρ ̓εῷν : γρνὺς δέκαστίσ: Χίτο χϑοὶ “σροσώσσα. . 

δαϊκρναξιι ἔκβαλε θερμεὶ, ̓ἐπσοςΏΝ. ̓ λοφυδιμομ εἰ πτρῳ Ὃ 

ὦ »ιοῖ ἐγὼ σέοστεκμομα μη ΟΝ Ἀσὲ νι Φεὶ εὺς 

ἀγνϑρώπσωμ᾽ Ἀ ἔχθηρε θεονῶλα. θυμὸν ε Χομτοα.-» 

ς ὄγάρτοω τίς “τόσσα. βροστῶψδο τὸ πὶκ βοαύμω 
“πίονα. μμρὶ { ΚΡ ἐξαπτους ἱκατόμθας͵ 

ογαι συ τῶ Σἐϑίξιουεῖ αρώμ γος" ἐως Ἴκοῖο 

Ὑήραςστε λίσσα ρὸν θρέηξσιότε Φοαι δαῖμον ὃς μὸν . 

νλετοι ὥϑλεσε πάμπαν ἀφηλαομόσιμομ ἢ ἡμιαρ, 



Ὀνπτωσσον κακήμω Φε  δωνῖ ο Ὑυωαῖχες 

ξάγον τηλεδα πτῶν , στ κλντο. δώμαϑ' ἵχκζοῦϊο . 

ως σέθεμς οκ κιώες͵ αϑὲ ἐκ βε σονται δ ἁσασαι. 

τάὰν νὼ λώβωϊεκιἃ ἐσιχεα. πὐλλαλείψων, 

᾿κίααςνῷ ᾧ «ἐμκειονκαικουσαν ανώγφ ᾿ 

ἱκονρεὶ ἱκ αρίοϊο “υὐϑιῷρωμ “υκρελότήα. ὌΝΠῚ τς 

τ σεσόδας νυ ω ἁμα-τωΐης “σπνελοσσ ήκς, 

καὶ σεβεν εἰψεις τσ μοι ὁρώρέγαι Φνλοβὶ ϑυμὸς 

ΩΝ ἀλλαγε υυω ξιωϊά ἔσος ΟὙΠ]ιΙ Ὅν Ἄυω . 

“πολλοὶ δὲ ξένοι ἐχανσζοου ἐν, θα ιὩ." Ἵπκομσττο . 

ἀλλότω στῖνα. Φιμιὶ ἔοι τα, ὥζλε Ἰϑιοϑσι, 

ως σν ὥλέμας φωνωστε “τ οῷδαςτοθυσηὶ ἐ εοἴκας - 

Ἴ ων σομ ἄβομιψος προσεφα “σολυμκηις ις ὀϑονά, ΓΦ 

ἵν ΞΎρνν: Ὄνσττω φασὶν Ὅσοι ΩΣ οφβαιλμοὶσίψ., 

ἥ μας αμ φοτόρους μαΐλα ϊκέλω ἀλληλοι ἐν 

ἐμιμεμαι ως Ὥς ἢ κε «αἸφρογέονσ τι γορόνφς, . 

ως αρ ἘΦ - γρκὺς ὃὺ ἐλεβκϑ' 'ἐλεπσαμφανόωρἼα. «᾿ 

στῶ ποῦλας ἐξα “πσεγιζεν- νϑλωρϑν ἐνερ, αἴο “σουλυ 

“ἐν Χρὸν, ̓υφτα διεβῥμορε πσλφυσ: ΡΜ Ἰωροδιυοτάς 

᾿ ̓εζεμς σα σχα ροφὶν τα; ὃ ἜΑΣΙ ἐπρατεον ἄμ {α- 

συστίκα. γὰρ καΊα. θυμὸν δπω τὸ μὴ ελαβοῦυσα. 

σλίω ανῷΦροζοσαῖο καὶ ἀμφαϑα. είς α- γένοιτο . 

υἱφεῶαρ ἀοσον Ἰοῦσα. ἀγα χϑ' ἐ ον ἀστεία ὍΣ ἐγγὼ 

ὑχυλιὼ “τὴν “δῇ ἐμ ῖν σνς ἤλασε λχάκῶ ΟΩΔόμστι, 

“τα ρυησομῶα. ἐλβοῦ]α μι αὐΤολυκομτο καὶ “ας 

“ἤβὸς ἑς σα τορεοϑλον ὃς γθρώπγουςἐκέκα αο, 

ἔζλιτί οσιωνϑέορκώϊ εν βεος ὃὲὲ δι ωστὸος Ὁ ωκεμ 

ἑρμείας «τοῦ γὰρ κεχαρίσιμένα. μηρία. καὶϊεμ 

τερμὼψ ΜΩΝ. ἐρίφων δ λ ε δι -τρόῷρων μι ὅ-πθολ ᾧ- 

ὠὐόλυκοςῶ ἰθαΐκεςελ ϑὼν ἐς πίομαι ὩΛήμον,᾿ 

“αϊῶλα ψέον γεία ὦν τα. κ᾽ χησαῖο ϑνγα τέρος ἧς 

“τὸν δα. δι δὲρύκλᾳα φίλοις ἐπτὶ γοιωα.σὶ θηκ Ε- 

“πυμομιέγω Ὡλόρποιο, ἔποςτ' ἐφα-τ' ἐκ τονόμιαζὲμ 

ἀωγ-ολνκαυστος νὼ ὁμομ ἄνρεο Ὁ Ὡκςε βῴκε 

“παι διος Ἴταιὸν φίλω “πολναρκτος δῈΤοΙ ἐστὶ - 

Ὑυωδ᾿ ἀυτωτόλνκος ἀπταμηβέρο Φώγησεμτοε - 

γαμθροςς ἐμὸς θνγαυταρτε “τἰθερϑομο ει Ὁ’ “Ιι ἵκὸ Ἄσσο , 

σπτολλοι σιν γὰρ ̓ἐγώγε ὀδιναγάμεμος τοὶ κάψω 

αγνδιρασὶψ ἡ μῶδε ἐγυωρξὶ μα αγὰ χβύμα. ἀν 



“πολ οϑυσινε ὄγμομ. σώ ἐπτώμυμομ . ἀρ ἐγώγε 

ὅ-υσυόταμη ἐβισας μιάβώϊον ἰξ μεία. δόμα, 

ἜΛθη - "σα ρμνοτὸν Ὡκόϑὶ “σούμοι κτήματ ασὶν 

τον δὶ εγὼ ὡλώσω. «καιμὶμ χαῖρον τα σοτσέμαο 

τῶν' ἐμέν. ᾿Ἀλϑέοδινσευς ἵμα. δὶ ὑθόβοι αἰλα 2ιῶρα : 

“του ΕΝ οἐρ ζω τόλυκος τε κὰ δέες Τολνκοῖο 

χϑοίμντ᾽ κατα φομητο ἐσσεοσΐ τε μ ἠλι χίοισι 

ΣΕ Μ ΤᾺρ Φιἰα μφιβεμ μινερὸς “οὐ διφνυσοϑυσιηι 

Κυσωραμὶν κιφαλλμτεκοὶ ἀμῷω Φαίεα. καλαί» 

όλνυκος Φδοισὶν ἐκεκλά-ο κυϑαλίμοισὶ, 

Ὡσανον ἐφο--λίοσαι - “τοὶ ἱ Ὡλοσπερωμομττος ἀκουσαν Ἔ 

ὩΤίκα- Ὡ ̓ἀσαίατον βοώς ἄρσεγα. “σεύϊα ἐτηρομ - 

“τὸν ἐἈΡΟῚ ἀμ φίϑ' ἐστον και μὴν εχ όναν αἰσσα γα; 

μἰαυλλόμτωρ ἐσΊτ᾽σαςμέμως πφραγτορελοϊσῖν - 
ὠπῆ "σα ντε υϑίφραδίως͵ λαοταμτότε “εοἴρα ς᾽ ΔΝ 

ες “τ-ὁτελὴν προσαν Ἀμιὰρ ἐς κελίομ κατα δώντα, 

ΞΔ σιψιωττ «οὐδε τ θυμὸς ἐδ δυο Ὡλαυτὸςε εἴσης - 

ἡμος ΖΔ κελῖος καεὸν γα αἱ ̓ὑυϊκυέφα.ς ἈλθΕ: 

ΖΝ “τότε κοιμίσα γ7ο καὶ ὑσσνου δῶρον ἀρεῖ . 

ἅμιος ἘἘΠΟΎΜΗΣ Ἔν ῥοδοδαίκ τνλος Ἀὼ πως 

(ων δ Ρ ἐμεῷ ἐς θηρηῃμ ἡμῖν κυώες ΝΩ͂Ν καὶ ἑω τοοὶ 

δέες ὐολύκου μα 7 δε ΕΣ ΘΙ α 

περ Ὁ ἕμσσν Ὥξόρος “προσέβαν καῖα ἀμ γον δὴ 

αρθοτον «τάχα 2 κάμουν τῆν Χχας ἐρόε δεν ει . 

πελιοςλϑ» ἐφ τοα μέομ ἜΡΟΡαλλῆης ̓ἀροῦ ρας 

ἐξι οὐκ ΛΟ ῬΡΗ 1 βαβνυρρόουι ὠκεαψοῖο " 

δὶ ες ζροσαν ὁ ἀφο ξι: «τα κτῆρες - ἐρᾶν: ἘἈΡ Ὧρ ἀυστοὼψ 

ἼΧΝΗ ἐρδυμωνϊ ἐς κωμες μἰσαν- ἀὐσταὲρ ὁπ ἰοϑοεν 

Νες ἀὐολνκον .μο Ἴοῖσὶ Ὡ ἐ διος ὀϑυοτάς 

᾿μῖεψ «γχὶ κυυῶν. "κραδλαὼν 2λολὶ χοσκίομ ἔγχος : 

Ἐγβθα. ὑσας, πὰ ἐν λὸ Χμ “ασὐυκίνη ᾿ καΤος {το μας σνε: 

τιὼ ϑὰ ἘῊ ὕ ταγέμωμ ζαιαΐ4 μείψος νγρον αεμπτῶμ τ 

ὅτέμὴν Νελίος φαέθων α κΤισὶν ἐβαλλιν - 

ΕΗ ὥπόμβρος ξάρνν Νὰ Ὡιϊα μυσϑες -ἰ ὡς ἄρα. “συκνὴ 

κα Ὁ Φύλλωμε ἐμέ χυσὶς ᾿λῖϑα. “πολλὰ - 

“τὸν Ὡ᾿ἀρὸ δρΟῦΤ ε κιωο ε τοδβικτύπτος ἦλθε “σοϑοῖν 

ως «σα [ομτεςε ἔσῆσαψν. ὉΩΔ ἀμτίος εκ. ξυλοόχοιο 

φρίξα-ς ἴω λοφιῶὼ.- -νρῶ. ̓ οφθαλμοϊσὶ εϑορκὼς 

σὰ βουπεῶν σ' Χεδνόϑεμ «ὁ Ὡς αρα ““ρώτίσος οζδινοσ (ς 



᾿οσυτανασ χόμ. ἐμος - δ οΛΙΧον ὁορυ Χφρὶ σα χῴι 

ονταῖμ εὕσα μιερια ὡς «δ εμεῖμ Φβα μι ψος ἔλασιν σνςε 
ουμὸς υυϑ. -“σολλὸν “Ἀε ςδιηφυσε σαρκος ΩΝ ὀμετοῖ 

Ἀνά αἴξας- ̓ονζλοσίον ἽκΕο Φωτὸς . 

“τόγαλοον υσεὺς ὅπτησεϊν χὼρν κατα. ΖΔ εξιον ὦ ΡΉΡΕ “ὁ 

ἀυτικρν ὡιεϊδλθεῷα μον ὀιουρος ακώκη- 

[Κα δλον “τεσ κογίησι μακὼν απσοῶν ἐππαοθυμος- 

στον Αλϑὰ τΣρ ἀὐολύκον “σα ϊον ἐς Φίλοι ἀριφεσσ ἐμομστοο ᾿ 

ὠτήλὼ Ωιἰοδυσποςι ον μιν μίιογος ἀντηϑέοιο 

Ὡλησαν ἐϊχα μίψως - “ἐπ αοιϑὴ ὡς ΤῊ ΜΟΗ ραρόκ εάν, 

᾿ἐσιχεβου- ̓ ἄρξα, Ὡἵκ οὔῖο φίλον πρὸς δώματα. πταῖῥὸς ὃ 

στον ον “ρ “ὐσπτοολνκοεῖε καὶ ὕεες αὐολυκοῖο 

Γ ἰκοσια μιεμοι - ἸΏ αλαασ. 2 λὼρα. “σοροόμστος 

Καρπναλίμως Χαιρομτοα. φίλιω χοιρογτες σσεμισσον 
᾿μεἸθαίκιω “7ῶ μὲν ρα- “σα Τὴρ καὶ “σοτυῖα. με ΤῊΡ : 

Χαίρου νοσησα μι καὶ ἐξερεήμογ' ἐκαςα. 

ουλὼ ὉΗΙ πα θοι- ὅζλαρα σφισοῖῳυ Δ κατιλεξεν 

σιμὸν ἐκρόιογπ᾽ λα σεν απ λόυκῶ δομτι 

“σαργμοσον Ὡελθοόμ-α. σ᾽μὼ πα σὴν ὠπλανδονο . 

τὰ ἔγρήθο χάρεοσὶ ἐπήβοτονβνογα λαβουσα.- 

Ὑνῶ Ῥευϊμαογαμέμ" ΤᾺΣ α- δε “τροένκε Φέρεοϑαι Ξ 

ὧν “ Ὴ λέβιτη “τ έσε κινῆσον, καψάχησε δλε χαλκὸς ᾿ 

ἀῶ “τέρωσέκ λίβθι τῶ ἐπὶ ὶ χθονὶ ος φέχυϑέύδωρ. 

τὰ Ὡλ᾿ αμα χάρμα. καὶ «λγος' ἔλε ΦριναΤὼ δε δεοοσε 

2ιακρνόφιν “σλλοϑν Βα λερὴ δὲ δι σι ΧΕτο Φωμκ. 

ἀσξαμ μα ὲ γενέον οΩνασ ἥα. -προσέφατεν - 

" μαλ ̓οδιυογ ἄς ἐοσ ̓ Φιλομτέκος, ουϑὲεσ' εἴωγε 

πρὶν ̓νωψ- -“ρὶν “αὐ Ὁ αψναικπέμὸν ἄμα Φάαοϑαι . 

"καὶ ἀρὰ, πᾶς ἐσεέδρακεμς ἘΆΝ μιοϊσι 

“σεῷρα.ὃὺ εν ἐθέλουσα. Φίλοψν “στοσὴν υϑὸν ἐο εομτοα. 

ἭΩ Ὀυτὰβ ϑρασοα δια τα 7 κου δὲ νοησαι ὲ 

τι "[αὰ ψρ ἀβθηγαιν ϑόον ἔπρασιῳ . ἀὐὼρ ἔιράδενο 

χϑρυσὶμαογάμεψος Φαίρυγος λάδε Ὡιεξυτδιφι ᾿ 

τὰ (ον ἣν ἕτερν ̓εθεμ ἄγου ἐρνασαο Φώγκμσεμστοε 

ἜΒΗ στοὶμ μεβθέλής ολέσοωι -σν ν δὲμ ξπριφεξὸ αὐἿὰ 

τὠσώεσι μα φῶ. δι 2. ἀλχια. “πολλα. μογίσας 

μλνθον φκοκῶ ἔτεα ες πταλίδα. [ αἰαὰν . 

δε λλιάσεεὶ ἐφραίσθης καίτοι ϑεος Ὡθωδα δυμῶ . 
͵ ͵ Ι γ)} 2ιν ͵ “ ͵ 

σία... μιντίςταλλος εἐψὶ μια ροισὶ συν ϑηται - 

ΒΕΤΙ 



Ξ' 

ὥῶδε [ρὲ ἐξερέω τοδεκο γελεσιμεψον ἐπαι 

δ χυ-σεμοῖζε ϑεὸς ζαμάσμ πρμρλαο ἁἤωους 

ἜΡΙΝ στροῷφον ὅσες στόν αφε ομίαι ὅσσσότ ἐν δαις 

Ὡ.μωὰ ςἐμ μεία ροισὴμ ἐμεοῖς κι τ᾿ 4γαιμοὶ γωναιΐκια:ς » 

ὀνῶιάνπε -“ροσεφτε -ϑιῷρων δυρυκλῴα. 

“εκ μομεέλοομ “τοϊόνσε σὸς φυγιν ἐρκὸς ὀϑιομοων . 

οἰοϑα αὐλὸν ὅτου ἔμεν αήρροαλίδα δα οὐχ. ἐσ τάκτοὸν . 

ᾧ ὡς στε κτῃ ἱ πε Άῖϑοε Νε σ δὴ Ἡρφς» 

ὄχ ὃν Ὁ ἐσ 7-ΟἹ ἐρίωσυ Ὡιεὶ Φρεσὶ βαλλεο σεσὶ . 

γί Χαυσαοσοῖγε βεος διαγεαίδω βνβσηρα : ἩΡΉΔΕ ΩΝ ̓ 

ΖλΝΤότεῖοι καϊολεέϑω ψἱ ἍΉ. αἰροισὶ γωωίκας 

δἰ τέσ ωτίξα ζουσὶ κιὼ αἱ νηλιστφε ἀσὶν ̓ 

᾿ὼ Ὡξατ συμ βφάγ88 τ-ροσ' ἐῷκ -σολ ὠλευτεῖς "ϑωλθδν ̓ 

μιαΐα. -πῆκῶδε οὐ μι ὐβθέσεοι ιν διετῖσε ΧΡΝσ, 

ἄζεν αὶ ὠὖῖος ἐγὼ Φρασομω͵ καὶ μ μοἐμανα .. 

, εχε σ᾽ ὙᾺ μευνθον- ἐπι τιρεῖ  ου ὡιὲ ϑεοι σι. 

ς Ἐρ ἐφη -Ὑρηῦς δὲϑδὲ ἐκ μείαροιο βείβακ α 

οισορε με πσοδια ψὶ Τὴ ρα Τὰ ὰρπροτοερ εκ αυτοπταύγίἝα, 

ἀμσταὶ ρε 4 μιοξέντε καὶ λάτ ῳ λιπσέλοω 
σις τος «οτοστέρω “συρος ἔλκσο Ὥ Φρον οδνοσ ἐς 

ϑεροόμεεμος - "ουλίω δὲ κατα δ βα κέεοσι καλυζε . 

στοισὶ δὲ μισθῶν ἤρχε πϑίφρων “σπνελόσσάα - 

3 μεν πὸ μίμσ' ἐτύϊντϑομ ἐγων ἀρβσομαι αὐὔἶκ- 
Κὰ [ὰρ Ὧν κοίπτοιοζαι χήον ἐος εογ τας ὧρν - 

ὀμτιγνάγντμος “ελοι γλνκδος κιαὶ κπόνομ. ἐμόν» - 

ωὰρ ἐμιοἱ καὶ τσέυϑος ἀμέτρητον “σορε “,αιμων . 

μι: «7α αὐ [ὰρ τεῤπσπορβδευβόμι ἔνε γλυμοκ 

{: ̓ ἐμι αὶ εργόροωσα, καὶ αμφυτόλων ἐνὶ οἴκῳ « 

αὐὰρ "σὼὼω ὑνξ ας εἈλθηί ἐλησῖτεκοῖστος ῥέπει]: ας 

Κάμωε ἐμ! Ἀεκτρὼ “συκιμὰ δέλεοοι μα δ νι ᾿ΐου κρ δ 

οξήαι, μελεδῶγα, ὀδυρομ ἐγαψε Αγ ϑλδντ: . 

ὡς Ὡλ ὅστε σαγδα ρίον κούρη χλωρηὶ ̓ς νδ᾽ ὼν 

οῦλαι υὐδυισὶνε Ἰαρος ϑέον σα μέψοιο : 

ὉΑ εἰν ρέων ἐμ ““«τοὠλοισί κα ϑ θεζόμειψη “αυκ μοϊσὶμ 

τε βαιμοῬωσῦσα, χα “σολνκχέα. Φωμὼω. 

“παϊξλολοῷνρ βΑθμε ἴτονλον φίλον γυσίε χαλκῶ 

κΤ νεῶν ἀῷρα ον ας κοῦρον φέθοιο να κῖος 

ὡ «κιοὶ ἐμοὶ δ ΊΧα. βυμὸς ορώρέχαι ᾿ψϑα. "αἱ ̓ ὑϑα,, 
ος 

ΡΣ ΕῚ 3 

ε ῥειέμω “παρὰ ΎΥ καὶ εμιπσεῦνα. τα ῦϊ α- φυλαίοσω͵ 



Κτιοιν ἐμιὼω δμῶας τε καὶ ὑ ΤΠ εριφὲς με. α- δόμα. 

ἀυγίιῳταιδομ μη “σοσίος ϑαμοιότε Φαμον 

Ἶ Ἧ ἱ "δὴ ς δήμε ἐσωμιοαι -- χακὼμ ὃς τις ἀρίπος. 

μι γα τισι εἐμὶ ἱ μεε[αίροισί “πορὼν ἀν βήσια: εὐ ψα- 

σαῖς ὩΔεμιὸς (οςαρὶν ἐμῳ αι νήσσῖος κὸνδε χαλίφρων 

γιμαοϑῦμ᾽ (α.. “σοσῖος καα ὩΔῦμα. λισουσαν 

νὼ Ὡἰ σελὰ μία ς ἐκὶ κι ἄβας μιότορου ἱκαψῴ, 

Κὰ ὁμμαραται “σαλὶν ἐλβθεμιψ ἐκ. μεε[αΐροιο 

ἔκτισῖος σ΄ χαλόοωμγήιω δι καΤεϑουσὶν α. Χαιοὶ . 

ἀλλα γερεοομ ομέρου Ὑπσοκρίμαι “οἱ αἰκουσομ ὰ 

Χερέσμοι καῖα. οἱ κον “φκοσ πυρὸν εδ)ουσὶν 

εξ" ξ νδναῖος. “κοι ἐσφὶν ἰαίψομιοι ᾿ἀσορόωσα. 

ἰλθῶν Ὡχεξὸ ΒΡ μείαςο ὡς ὸς αγγνλοχήλας 

σσὰσ! κατα χένας ἐξε καὶ ἐκταμε - δικεκέχυτο 

ἀθρόοι ἐψ με[αίροις. Ὅζδες αἰθέρα. δας ̓αἐρθν . 

αὐἹοὸὶρ ἐγὼ κλαῖον καὶ ἐκώκνομ μτυϑς ὁμῴρω . 

ἀμ φιζλ ἐμ ἠγβεβομστος ἐὐυσλοκαμ ἰϑεςς χύκος 

οἱκτ-ρολοῷνρομ ἐγίω μοι αςγος ἐκτ ανεχήγας. 

ΝΗ ελϑὼν κατα ρ' ες ἀ- υϊσροῦ ΧΌμ“τΟΙ μιελαίθρω ὲ 

Φῷωνῃ δὲ βροττ-έν κατερήσττονε Φώμγμο-ἐγτοε 

ϑαρσά ἱκαρίου κου ΡΜ “τλεκλῴάπτοιο. 

σκόγαρ ἀλλύτιαρ ἐοϑλον Ὁ“ ποϊετοελεσιμεέμομ ἔσται « 

ον μὰ μγησῆρες ἐγὼ Δ τοι αἰ οςορψὶς 

μα. πταρος. νῶ; ἀυτέτεος “πα ὐοὶς φλήλουβα. - 

Ὃς σασὶ μινησηροῖν αφκέα ““σὐτομον ἐφησῶ - 

ᾧ ςε ᾿φατ' . αὐὰρ ἐμὲ μιελϊκονης ὑπσψος σγανςε - 

“σα τῆ! ἡψασα. ὃδὲ χήνα ξεν! Σμεία αφόισῖι μμάνισο 

“συρὸν ἐρε τῇ ομιέμους “σαρασον "λον ἡ χὶ “σαΐρος τ 

ἍΜ "να τσα μήβόμεγος “προσέφη “σολν μιστις οὐψον ἀ ὧνςε - 

ὧ μοι οουσσως ἐπὶν ὑπο ρίψα οϑ᾽αι ὀγάρον, 

δνκ ὡππσοκλίμαμτεσ ἐν κραστοι οὐ τ δον λιίσς 

“ίφρα τ σωετελέφ. μρασηρσι ε Φγέν. Ὄλεβρος 

πασὶ μαΐλ᾽ -ουϑὲκεστῖς θα ναῖον καὶ κῆρας αλυξά. 

Τ᾽ ον ὥστε προσείσε δίφρὼν “πηνελόσυ 4α.- 

Φᾷρ.᾿ττοιλϑὰ ὀμεῖροι αιηχα μοὶ ανεριτομνϑοι 

ἶνοντ' «ὧν δὲτιπσα ῥῖα. τελέσαι αγθρώπσοισι 

2 λοιὰ ἀρτε “συλαιαμεμηνῶμ '4σὶμ ὀμάρων : 

σϑὶ [ἀρ κερα οὐ Ἰ Τα: ὦ χαται λῶν ἐλέφαντα. 
“τῶν ὅϊ μευ. ελϑωσὶ 2 ια. -τρίηον ἐλεφαψτος "᾿ 

ΒΕΙῚ 



ὡ ἐρελεφοιρογίται, ἐσεακράαγτα. Φερουτοῖς 

δὶ διεῶλια. ξεσὼν κβαίων, ἐλϑωσι θύρας 

οἰ βίον α, κιρσιμουσί βρόϊω ὠρὶ ὅτε κιντς ϑνται» 

ἀλλεμοοὶ ὅκ ἐρττάνθερς οἵἴομιαι ααρὸν γέρον, 

εἌϑερεεν ᾿ λκάασαχον ἐμοὶ καὶ “σοαιῶνὶ γέμον το Ἂ 
᾿ 8.Ὰ ν ’ “» 

δηο ϑέτοι ἐρέω σν εν ᾧρεσι βαλλεο σε σἽν 9. 
- .» δ'ἴἷ; ον ͵ ᾿ “- 

ΜὩΔΕΏΛῚ κῶς ἐστ υσώμν "ος ἩμοΆνσπος 
2: ΕῚ Ἵ - ᾿ ᾽] 

οἴκου α΄“ σ΄ ΧΉσεὶ μων [- αρκαΤαθησω α εϑλομ 
᾿ Ρ ᾿ Μ Ῥ με: Ὁ 

“-ους-σελέκεας Ἴους κιέμος ἐψὶ μιε[αροισῖν ἑοϊ σὴ ψ 
΄ ῖ 

Ἴσαισ’ χεξήης ὥρνόχους ὡς δώδεκ. “σαγντας- 
Ἢ .“.6ω7 3 ΕΥ] “. , ὄν ὧν» ἃ 

ᾳοας γε ΟΝ αν όυϑε ἀμ υκν μὴ ασκιὺ οἵσομ 9 

μῶν Ὡιἕ Ἡιγασηρεοσ!ν αϑλορτοῦ του ἐῷησω - 

ὁςῶλέκε ῥύτα τρταρύσν βίου ἐμ "σαλαΐ μησὶ 

Κὰ “αἱοισ ἄν -σελέκ εωνὸ ον σὐδοεηςιο “πὐρμτῶν . 

“τῶ κι δ΄» ἑασοίμειω ἕοσφισα.μέμη “τοῦ δῶμα. 

[ΚΚουρῖο᾽ ἴον μιαύλα. καλὸν ἐμ! πλεῖον βισιοιο ο 

“τοῦτοτε μεμ μησεοϑτα οἵολεοι ᾿μπὸὃς ογᾷρω - 

4 δ ω Ὥλασσα,μ ἰθόμεγος ἐὔρορδῷκο “σολυμιηστος οὐννον ες Ἂ 

᾿ 

ὧ γώ ᾿Φ ΩΝ οἷν λαερτηαίδιεω ον οὐ υσιιος . 

μακοτινω γαΐβαλλε ΝΣ μιοις ἐντοοῦ του κέ ϑλον, 

“πρίν γάρτοι ““ολυμκτιςελάσαοι υϑαΐῶν οδνοσ δ, ς . 

πρὶν στον τονε “σοτετοξον᾽ ̓ἐυξοοῳ ἢ ἀμῷαφουμτας 

(ΑΛϊοιστάνσταιςτε σϊδηρον . νδυρὼ ἐμτταψύσ-αι ὃ 

ἐν πε “σροσέφαε διφρὼμ “αυγελότσεια. . 

ἀκὲθ ἕλοις μοι ξένε τραρημέεμος ἐν “εε[α α-ροισὶ 

στ- ἐρτσαν ὀνκεμ οἱ ὕψος ἐπὶ ὉᾺ ̓εφαροισ χυθῴι . 

ἕλλον γάρπτοει ἐςτὶμ ἀύτοψγονς, ἐρε εεψαι σιν 

ἀγθρώτσους «ἐπὶ γα οἱ τω μοῖραν εἴκκαν 

αϑαγαῖτοι βθμήϊ οἱσὶψν ΝΣ φ4ζλωρον ἀρουραμ Ἔ 

ἀλλότοι μὲν ἐγὼν νπῦϑώϊον  σαγαιβασα. 

Λέξομι ας Ἂς ἄνω Ἥδεοι τὐμωκονε, ἧι τέτυκται 

δ δια κρυσέρ οἱ σιπσεῷν ῥμέρν εξ δ ΤΟΥ͂, ἈΦΕΝΕΟΙ 

χᾷξε σο  όμιεμος κ“αἀκο: 'λῖον ουκόψομιαιστίων Φ 

Εν: Ἀεξαμίω σὺ ϑὲ λεξεο «πρῶ ἐνὶ οἴκω, 

Ἦ χαμαί δὶς σορέσας ἰὸς ποὶ κατα ἐμιψία. ϑεμσττων Ὁ 

ὦ εἰφ-τοοῦσαγεβων-δώϊα. στα: λόεμστια . 
Ε] 39 ε΄ “ .» ͵ ͵ νυ, 

οὐκ οἷα. ἀ-μαΐηγεκαὶ α μιΦιπσολοι κου ὑγσηθι - 
» 5. “}» ΄ " » Π . ἣ 

ες υσσϑω αναβασαισὼν «μφιτολοισὶ Ὑώοαξι 

ΚΚλαῖῳ -᾿υφτοςλυσια. Φιλουμ-σὐσὶ γιοῷραί διίνεσγον 



ἑὩ ὦ ἐσὶ ρλεφάροισὶ δάλεν γλοωκ πεῖς ἀθήμη Ὁ 

ὙΠΟΘΘΟΙΟΤΉΟΘΥ ὉΜΉΡΟΥ ΡΑΨΨΩΔΙΔΟ- 
ονληϑᾷς «γελᾷν οὐ νοσενετεις μα υυμείμα. “Τοῖς νη τ 

«ῆρσι βῥα -τσψίδλα.ς κοὶ μἰξα.γγους δα, “τῶν εξῆς 
: ᾿ “ “ “ “- 

σσρος ᾿ευλεσιον καὶ Φιλοὶ τον “ιαλεγαται ᾿ ἐμ ὡκαι “τῶμῳ 

μιγησηρὼμ ὙἱνΈροκ ὁμιλία. 

ΟΛΥΓΟΓΣΑ͂Ο ν ΟΜΉΡΟΥ ΡΑψΨΌΔΙΑΟ. 
Υ βροΐϊα. ς φὼς βαρσων οΩνοσ κα. κι εὰ σ- χίϑω, χάους . 

λ “΄“ι099 ᾿ , 2 ΄ 
νταροεψ “υροζδιομι ἐνμα- 

« Α λ 

ζΕο Ζ.:ος οζλνοσενς, 

Κακ μὲν δ ἘΠ του βοεω “ὦ 

ρέσ-, αὐτὰρ Ὑτῦϑε 
᾿ ͵ 

Κύα. “πὐλλοίων “τονε: ἐδεὰε 

συκον -- Χαιοὶ - 
ΑΚ Ό: πδ 

ἐν ρυωόμη ὡι- ΡΥ ἐστὶ χλαῖναν 

βαλε κοιμηθέωστοὶ Ὁ 

ἐυϑοῦνυσευς μινπιτηροι κα. 

καὶ Φρονέων ἐνὶ ϑυμῶ 

κα ἀτεγρνγορόων, Τὰ εκ. "εεγάροιο ἵωαϊγεες 

᾿μίσαν «αἱ μυκσηρσὴν ἐμ  γέσ᾽ ΟἹ] ο παρόσον 

ΛΛηλκΟῚ γίλωτο; καὶ ἐνφροσιωνψ “σαρε Χονσάαλ.͵ 

“τουὩ  ὡρίψέξτο θυμοςε ἐμ! ἱ αθεοσ Φιλοιαὶ . 

“σολλο δὲ μϑμιρπξε καΊο. Φρέραι κα καζα. θυμὸν, 

Με παν ἕας βαψατον ́ --ἐξᾳ ἐμ ἐκαση, 

: δετεῶ μγμσηρσὴν τυ Ῥφιαλοισὶ μαγκυαι 

ὑφαῖα. καὶ “σύυμαῖα.- γερα δῖ δὲδι ὠνδιον υλοα κ]ῴ. 

ὡς δὲ κνὼψ ὡρκαληστασδι σκπνλαίκεοσ! βεξῶσα,, 

αγδραγγοιήσασυλαᾳ μεμ. ὀψεᾷῖε μαίχεοϑαι, 

ὡς ρα - Τοῦ ἐγῶλον νλοὸ κα: βἐτίομιγον κακα. Ἔργα." 

απῆθος δὲ λῆξας κραδίω ἢ ἰρίσσασσε μαϑω 

τέτλαιθὶ κρα 2 ίν καὶ κιώσεβου ὄνο “σὐότίελεης. 

ἡμαῖι τὸ ὕσοῦτοι μεῖψος ἄσ- χζῥος ᾿οϑΊΕ κύκλων 

ἰφθίμουςε ἕταΐρονς- συ ιτόλμας ̓ οφρασέ μιτὶς 

ἐξάτα γεξ ἀ ὕβοϊο ον οἱόμιέψον θαγέεοϑιαι . 

Ἴ ς ᾿Φαπίψ. σήθεοσὶ καβθαπῆομ. εβος φίλον κα κ΄“τορ 

τοϑεμάλ᾽ ἐν πράσα κραδίη μῖίψε τολκυα. 

ΒΆΙΠΠῚ 



γωλεμεως, ὙΙΣΡΙ «τος ἐλίοσ ὅο γθα. καὶ ψϑα : 

ὡς στο γα περβανμρι “πολέος ν ὸς αιβομ. ἐμοϊο 

ἐμ-σλήω κυίϊασκέζε καὶ αι ρεαὔος ευϑα. καὶ ἰ᾿εμβα. 

«ὐλλά- μαλαςὦκα, λίλαξαι, στ πϑήψαι͵ 

ως τἐρ ΟὟ 9α. καὶ ψβα. αὐ ρε λαὸ μιβμορίφων, 

ὅτσσως δᾺ μγιιστηρστψ ἀψακδεσ! ἰ χήρας ἐφισά 

μιοιῶος ἐὼν “σολεσὴμ - σ’ χε όϑερ διε δι πλϑεμ αθήρη, 

ὥραιγοθευ καϊαβρασα δέμας ἢ ΗἸΚ1ο Ὑωσικ: . 

ΘΝΩΝ ἂρ τε ρκεῷαλᾶς κα μὶῳ “τρὸς μιῦϑου εἰπε. - 

“«τιτῆ ̓ ἀυτεγρησής “σαὐγων -πϑικαίμιμορε Φωστ-ὼμ - 

οἴγκος μεέμτοι ΩΝ εἐσὶ Γυων δεστοι ΩΣ ὡ ψὶ οἵἴκω͵ 

"ς «ὦ στσατὶς διόμπττου τοῖς ἐλ ἔραι ἐμὲ μοεμοι Ὁ α, « 

ῶδασσαμήβόμιμος -τροσεῷη πολυ» ᾿ς ὀδλυοξενξ . 

μαὰ δῊ ἀὰρα λυ σε ““αὐα βεὰ κα͵ὰ ξκοῖραν ἐψπες ο 

αλλεὶ στμοι “οϑὲ ϑυμος τ! ἐλ μή ἱμδμνρίζ4, 

ὅ-σσως ΦῊ μὐὐμαηρσὶμ γοιὸν ἐστὶ χέρας ἐφέίστι 

μεοιῶιος εὡμ - δίχα «ολλέες εμόνον ἐα σὶ . 

προς ἐτὶ γκαὰ τοῦόϑεε μάφορνε εμὶ Φρέεδη ἐμιδμπρίφα 5 

Ἄν γὰρ κΤῴμωι μὲ ὁυοέζε σέβεμπτα ἐκντῇ, 

“τακὺ νσεκροφυ γοιμῖ » «τὸ δὲ Φρά ζιοϑ' σι ἁμωΐ, α. 

ὁνῶξώντε ἀροαίψιν θεαὶ (λαυκώσσ!ς ἀϑηρν ̓ 

σι χέσ-λιε, καὶ μιεμστεϊέῖε χ βάοψι τ 4θεϑτ ἕταμρω͵ 

ὡς-ῇ ϑμηστούς τ εςὶ καὶ ουτοσα μήδεα. ο᾽Ὡν εν - 

αὐὰρείω θεός '4μιὶ δίαμσσϑές σεφνυλάασω 

ἐμ πα ύϊ]εοσ! “σὐγμοισὶμ, ἐρέω δὲέτοι ἐξα μα φανῶλου - 

ἤςσισεμτάκογἝᾳα. λόχοι μιϑδοπσων αυϑρώτσομ 

νῶϊ -“σϑιςαξ εὑ κτῴγναι μεμαιῶσγκες ἀρηΐ, 

Κὠκετὸν ἔλάσαιο βόας καὶ ᾿Φῖα. μῆλα. - 

ἀλλελέσωσεκαι ὥσ ψος͵ γίνη καὶ “τὸ φνλαος εἰμ 

“οὐγγυχον ἐὙρβοσονἼα: -νς ακονδευτσοθδυσεαι ἨΩΔΝ» 

ἫΝ Φούστοο «καὶ ῥα δι ἄσιμου ἐσσὶ βλεφα ροισὴν ε χόσῳ - 
ὠἸἼἸρῸὴῶΣ 2} 

ἀσξε ἐξολυμσομ αφίκ(στο 2 ῖα, βεαΐωψ, ᾿ 

ἀξ; ξι οῳ προς καρ “Ξ λύων μελεϑηματα. θυμοῦ 

λυστμελὰὴς - αλοχοςζδρ ἐπσεγρθο κι εον φδνα, Ἂ 

Κλαϊεῶνα ρεν λέκφοιοῖ καιθεζορμ μη μαλακοῖσι ὲ 

ὠ]ὰρ ἐσ κλαίουσα. κορεοσαῖο ὁν κιατο βυρμον, 

αρτεμῖδι -ρώτησον ἐν δυξαῖο 2ιῖα, θεαΐωψ - 

ἀρτεμῖ “ὐὔτυο:. ϑεα. δος ϑυύγα τοῦ - ὐϑεμοοι Ὧν 

ἱ ὉΡ εγὲ αλϑεοσιβα λουσέκ. θν μεν ελοῖο, 



ἀὐστίκα νῶ «ἰδ τυ 4 ἘΜ ἀγαρη άβάσε βνιλλα 

ὀιχοῦτο “πυροφεέρονσια. κα τλερφεμητοα κελόνβα. . 

εὑ Οὐ να σλῳ ὡλέβαίλοι ἐδ ορῥθου! ὠγχκεαμοῖο . 

ὥς ὅτε ““σανδιαρίον κουρας ἀμέλομ το θύελλαι 

“τισὶ τοκμα ς Φβίσαν ϑεοὶ .- οὰ “λέλισσομο 

ὀρφαψαὰὼ ἐμ μεεζα ροισὶ -κὐμίοσε δὲ 2. αφροδ ΤῊ 

«τυρῶ καὶ μελ;τοὶ γλυκβῶ κ ὦ "2 εἰ οἴμω « 

κρη Ὡλαὐτισιν “στα σεων 2 ὸ κε Ὑιϑθιοῦν! 

δος » αὐ ἰρυτίω. μῆκος. ἐπρορα ρτεμῖς αι ΎΨΝ. . 

᾿ερία. Ὡιαθημαν ιεδλαε κλντα. ἐρία 9 ἀρόμως 

δ: τὰ Φροῦλ στον “αἱα. “σροσέοῖχε -ακρομ ὀλυμπσσον 

ἰΚονρισαιτσουσατίλος [Ἀνκεροῖο [ἀμ οια 

ἐς 2 1α. τοὐυυϊκέραυρον ὁ γὰρ “δ; δ᾽ δὲν σα ϊα. 

μοῖραψτα μμορίνῳτε κατα βμκτ-ῦν ἀνθρώπων - 

στοῷρα. “αἕτὰς κούρας δρσνοι ἀγηρφ ὑ αμπτοὸ - 

ἑκα θ ἐδνοσαν ανγδασίγε ἐρψμμυσὶν ἀμῷφυσολύν έν, 

ὡς ἐμ αἸστώσεαν ολυρετσϊα. ,ώμα τ ἐχορμσοὶς 

κεμενεσλοόκαςμος βάλοι ἀρτεμῖς ὀφροδυσῆα. 

οοσομ μη - καὶ [αἱαννισοςυγερὼν αφικοΐμίων͵ 

μηδ τὶ Ἀστος ΠΕ ἐνφραϊψοιμῖ νόμμια. - 

ἀλλα. τον καὶ ἀψεκ τὸν χά κακὸν τ ΤΥΠΕ 

μαῖα δὰ κλαίκ οΥ ἀκα χήμεμος Κ΄Τορ- 

γυκῖα. «2 ἴσος ἐχησὴμ - ὁ γαρτεσέλησεν αὖσα ας 

εοϑλῶν ἐδιέκα κῶν σῷ τὰ ρ βλιφαιρὰ αφικαλυσξν ς 

ἐϑδὴ ἐμοὶ καὶ ὀμᾷρα τε ἐο ἄνα κακὰ Ὡλαάμων . 

τον ῃ γάρμοι ὑνκτὶ πα ρεδραθὲν φκελος αὐτῶ, 

εοῖος ἐὼν, δϊος κεμ ἁΐμα. ἜΤ ΤΡ ̓ αὐὰρε τὸν κρ 

χαῖρε ουκεφαΐμη ὄναρ εἰς μέέψαι, ἀλλύτσαρ ἨΩλε: 

θὲ εἾἰφατ. ἀυστίκα. δὲὲ Χρνοόβρογος ἌΆνϑεμ πώς 

τ κζζαρα κλαούσηεῦσσα σιωθέχοο δος ὀρανοσς: . 

μϑμηρίξε 2 σωαῤφτα ὥλόκησεζλε δι καῖα. θυμὸμ 

ἨΩΔΝ γἱνώσικονυσα. “σα ρεοα μεγαι κιφαλάῷι- 

χλαϊψαγανὼ σωωελων καὶ κώεα:Τοὶσῖν ῳ δυϑδὲμ . 

ἐς μείαροψμ καϊεϑηκεν ἐσσὶ θρόγον͵ ἐκ Ὡι ἐβοφυω 

βηχκε ϑύραφε Φερὼν τ ὩΣ ὐχέο χέρα εἰ τῇ χὰ κῶν ̓' 

ξή ὀτσα τῇ. ̓φκεβέλομτος ἐπὶ ῥαφδίψτε καὶ νγρὶὼω 

᾿ἡγετεέμὴην ἐς [αἰανἔμεκακώσατελίαν . 

φῆμὸὶν “τς μοι φαΐοϑω ἔἐγάῴρομεμὼν ἀνϑρώπσωμ ᾿ 

᾿μϑοϑεν οἰ τοοϑεν Ὡ ἐϑῖος τέρας δ Φανὼ . 



ᾷ ςε Ἰφατάν 'χόμομος . “τ ΟΥΩΝ ἔκλυε μητζτα. φως. . 

«ντήκ αὭὐεβρονῖ κσεμ α΄ παι ηεῦῖος ὀλύμιπσον 

Ὁ θεν ἐκ. ψεῷεωψ - γήϑηοτε διεΩΛίος οΩνοσεὺς . 

Φημκνῶδεξ ὁ παρ ΚΗ, Γωμὰ ππροίνκεν αλέ Ρὶς 

“υλισίον ἐδ ἄραι δι μεύλοι 4α7ὸ “σοιμ εν Λαιὼν . 

“τολσῖν δώδεκα πτασαι ἐπ ϑρώο ο Ὑμυκῖκες, 

αλφιαῖτώ, χουσ’αι καὶ αλφια μν Ἄλον αυϑρῶν ᾿, 

ζὰς αὐ «ἐρ δησι ἄνδὸμ ἐσσί κατα -υνρὸν αλεογαψ ᾿ 

ἀϑὲμῖ ὅσω σώ ἀφιωροτια την εττετνκῖο., 
γν ρα ΠΕΡ -σασα, “τος Φα΄“τοο σημια. ἀνακτο ᾿ 

ζό, “σα τῷ Οέϊεβεοῖσί καὶ ἀγθρώπσοισιῳ αγάοσές, 

Ἡ “εγαΐλ᾽ εβρόγτησαις ἀπτόνραγοῦ ἀπλβτεσιθε, 

ΡΤ ψέφος ἐςτὶ “τέρας υϑστοξω “ποῦνε φαιγής 

Ἰεράϑον μυω κιὰ εἐμ.οὶ Σ ϑλΑ εὐτος δ ικεν ἤτω . 

μιυκαῆρες “σὐμαϊομτεκαὶ ὑστάτου ἤρεα τὶ πῶ δῈ. 

ὧν μιεγάροις οϑνστος ἑλοίᾳ7ο ΡΥ ρἸάνω ὃ 

δὶ ϑμμοι καμάτω, ϑυμαλγε γοια.τ' ελνσαμ 

ἀλφίταα. τόν Χχούσπ. μῶν υοαῖα- ϑιφυγισήαν ῷ 

8: ς “ἐρ ̓ῷν .χαὶ ρε δὲ κλειῶα όγ δος: ὀΏλνοσενς ὰ 

ζιεμόςτε βροντὴ "Φαΐτο γὰρ “τίσ οϑος πλάταις . 

σι δῆτα δμεωοὶ καῇα. δώματα καλ ὀϑνσῆος. 

αγρολῤαμα ἐμέκισεομ ἐσστεσ’ Χάρη ακαΐμαϊον -οὺρ . 

τηλέμ αχος “οόσγηϑεν α γίογαῖο ἰσόβ ϑεος Φὼς 

εἰμ Τα. ε ἑοσανεεμος - σὲ δὲ ξίφος οξ οἕυ υδεκωμά . 

“σοοσίυσο λίπα ροι σίρε Ὡδσαῖο καλὸ σε: Άτως . 

ΟΡ αλκὶ “ον ε Χοςα και χ ἔμομ οἔεὶ χαλκῷ : 

πρναρ ἐσσον διὸ» ἰὼν “προς ἀυρυκλέαμ εἶπεν Ν 

Ἡ αἱα Φιίλα . “τον ξάμου ἔτ μιισα οϑερὶ οἴκιω 

ὄἄϊνκ κιὼ σίσπω, ἡ ἀτως κ{τοαι ἀκκπῶλης - 

“τοιαύτη οὶ ρεμοὶ μτηρ σι νυτον πε ἐοῦσα. 

φεπσληγδλω ἐτβόγγε τὶφμιβοσσσωμ ἂν ρώπτὼμ 

Ἀκήρομα:; τὸν δεέταρῴομα τιμησα σὰ πσοσσεμσ 4. 

Ὕ νον τε “προσεφαε πεδέφρων δ ρύκλήα . 

καγμῖν ων τέκον, αγοιτῖον, αὐστοϊόωο . 

οἶμον μεὲν. ΩΣ τῖψε καιθημεμος ὁΦΡ ̓εϑελ᾽ ἀυ τὸς Ὑ 

οἰπτουῶν᾽ οὐκες- ̓ Φη πράιδιμεεξαι,. φρο Ὑείρμεῖν . 

αλλότε δᾺΝ κοί τοοῖο κι αὰ ὑπρον μεϊμιμμο κοὐ το, 

ἡ δεν Ὡλελενις ἀγώγε Ὑποσορέσται Ὁ μιοησὴν . 
«4 3ς 

οἹὰ ρ Ὁ γωςτὶς πα ιμσαν οἰφνυρὸς καὶ ασόΐμοος͵ 



ὅκ. ̓εϑεέλεν λεκβοισί καὶ Ψ ῥάγεο ̓καϑά τ ψν. ᾿ 

ἀλλεν αδεζηστω βοίμ καὶ κώεστψῳ οἵῶψ 

Εδραϑεμε ἐμ “προδόμω͵ χλαῖψα ψῶιεσσϊέοσα μὲν ἡμιᾷς . 

ς ῷα“το «“τηλέμα χοὸς ΘῈ ΘῈ ἐκ μεγάροιο βεθηκ 4, 

᾿γχος εχὼν. αμα7Τώγεκυμς σοδας τ πλ ον Ὁ. 

ΒκΏς ἴμεν (ες α γορίω μα ἐν κυημιῶλα. ς αχαιὸνς . 

'κΏ αωτε δυμωβσήψι ἐκέκλᾷ-ο 2 ἴα. γυναι 

δυρυκλφς ὥσσσος ϑυγα“τῊρ “Ὁ φονγορι το ̓ 

α γρήϑ'αι αὐ δόμα. κορισαῖε “σουπίγνουσαι,, 

ῥαοταστέτ, ἐν δὲϑ ϑρομοισὴν 43; -τοιποισι σας 

βαλλῴξε “σορφυρέους «κι δὲ ασογίοιστ [α“σέφας 

“σαίσας ἀπ φιμασαοθϑεικαϑηρατε δὲ γι ρήΐ πρα-ς, 

καὶ ξυα ἀμφικνυπελλα. τήνίμεμα. Τὼ δὲμεϑ' νδὼρ 

ζ Χεοϑε Ἀραφαῦῖ εκαὶ οἰσίχεβα οσον ἴονσσαι - 

γάρ ὮΝ βματηρες α΄ τ: εογοΐϊαι ἡπόδερουβότο . 

; αλλὰ μαλ᾽ ἈρΡῚ ᾿ ψεογαι «ἐπ {καὶ σὰ σὶν ̓ ἔορ΄Τ ὰ 

ε Φα.. δἰ αραας ῥῥαῖλα: “Ἄν κλύον ΜΩ͂Ν ἐπ ΣθοΥ Ὁ 5 

“μὲν ἔφκοσι δίσαψε ἐσ γεράψην μελαψνξαρορ. 

δέον καϊὼ δόμα ε ἐπστιστα μεέμως “σομέορμστοο . 

ἘΣῊΝ μύνεηρες αγμμορες. δι μὲν ἐὐτάτια. 

δ᾽ καὶ «τί σαιμέγως κίασαν ξνλα.- δος γιωαῖκες 

ἤἄλϑομς α“ὧὸ γερήψης - τ 2 σφισιν ἄλϑε σνθώστας, 

τρίς σταίλους καΐα γων ὅ δ᾽ ἐσααγὲν “πσασιῳ ἀρίσοι ᾿ 

καὶ “ἄνους μὲν Ῥ πἤρεκῖε και ἐρκια. καλὰ νεμιεοϑ'αι 

ἐ“το ςὩᾺ. ὥτοϑυσπα, ἐδγήσυυποα μήλιχίοισὶ οἷν 

ξῷῳ αρπτίσεμαλλον ἃ. Χαοὶ ἀσορόωσιν, 

᾿έστα “1 ἱμιαἰζονσι καω. μ. εγροϑ σο “παροςσ - 

γῶν σοι μ ἐδομιεμαὰ προσέφη “πσολυμήτις οΏλνογενα» 

αι γαρ ΝῊ ἐνμαΐε ϑεοὶ “τἰσοία το ἐσσι ὁ ἘΥ . 

ἣν δ! υβρίϑομτες ἃ ἐκεα. μηχα γοωμτοσι 

οἴκω ψ δηόριω͵ ὀνῶ ϑους μοῖρα γε Ἀον δὴν φ 

«δι μὲν “σττοια-ν-τα.- πρὸς ὄμνλουςς ἀ.γὸρ ὀῤομ : 

ἀγχίμολον δέσφηλθε μελανβίος αἰπόλος αἰγῶν 

ἄγας ας ων" τὰ πασὶ πρέπον ἀμ πσολίοισὶ 

ζονο μιναηστηρεοσὶ "Ὡλυωδι αὐ μ' σοντο νομῆες . 

κὼ τ ἀςμέμ κατέδησε ναιϑονση ἐριζλουσσω . 

ΕΘ ΒΡ Ὁ ΚΝ τοϑυσα. “προσκυῶλα. κι Ῥστομιϊοισὶ 

ἐᾷν (πὶ κι νῶν ἐψϑε δ᾽ αγιισήε κατὰ Ὡιῶμα, 
ἀνέρας αιστοὶ φων. ατοὰὺρ ονκ. ἐξήοϑα. θυ ρα Ε 



“αἰΐως ονκ το νῶ; 2. ἴα. κι ριμεεοϑαι ὀίω, 

““ρὶν Χά ρῶν γάσαοϑαι ἔς συ ὃν κατὰ κόσμιον 

αὐτίφάς. σι ὃ κὰὼ δέησι 2ιαῖσος τ χαιῶν - 

ᾧ ε φαύτονν τόνοι δ στ᾿ πρροδεβη «σολυμήϊςε ἀδυώ Ἢ 

ἀλλακκέων κίνησε καΐρη κακα. βιαφόνμμι ὅνωψ. 

στ-οἱσ! Ὡιεσ τρίτος ἦλϑε Φλλῤειοα ὃρ χαιμος αμοιρῶν, 

βοω πῆραν μιγησηρσὶψ α ων καὶ “πίονα ς τὶ μμς : 

, “τορβρ πες α ρα- “τονεγε ἌΤΙ α΄ ΎΟου δίσσεκαὶ ὅνους 

ἀυϑρώπσους τ εμπγουσὶν ὁτιςσῷεα ς᾽ φσα φίκήζαι - 

καὶ τα λοι καΤεδνησεν ὑπυταιβουση ἐρίῶλονσω . 

ἀωστεξεώωτερέημε ουϑώστοημ ἂγ Χὶ ́ α ρα «ἐς . 

“τὶς δὰ δὲ ξήμος͵ νέον ̓ φλύλουϑεσυβώ“-α. 

ἡμετῖδον “σρὸς δώμα των εξ χεέτα μα 

αγδιρὼν- σσονδερν δι γέμει καὶ “αὶ ς ἄρουρα, 

ὥλύσμορος, ̓ ἡπτεεοηςε μας βασίληι ἀνα.κ ἢ. 

ἀλλο βεοὶ δι νοωσὶ -σαἀολυ-σ“λαγκίους αἀμϑρώπσους͵, 

δ-συόδτεκι θα σἸλόυσὶν ἐστ κλώσογ]Ἴω οιῴω - 

ἡ καὶ δεξισια Ὡφουισκογο χερὶ πάραςσας : 

καιμεῖν Φωμισα ς᾽ ἔπεα πὴ δόεμσττα -“σροσηνῶλα, : 

Χ αἰρέ- “σασπτῥὼ ξέρε γένοίοτοι ὠς βοσσίοσω 

ὄλβος οὶ ρ μεν νωγε κακοῖς εἐχέαι “σολλοισὴψ 9. 

Φδυσσα τοῦ ὅσος σιφο θεῶψ ὁλοώστεϑος δέος, 

Ὀκελεαιρής ἀμίλρας ἐσυὼ δὲν γήνεαι ἀστὸς 

“εἰσγέμιεμαι κακοόςταϊι καὶ ἀλγεσὶ λδυγαλεοισὴν, 

ΖΔ ον ὡ ςἐμονσα. - δὲεζλαίκρωζαι διέμοοι σοΣ- Ἐ- 

᾿Ὡινησαμέμω οὥλυσῖος σῷ κακ μον ὀΐω 

σποια ὃὲ λαφεε Χούΐϊα. κα τανϑρώτσους αλαλμοϑαι, 

Ἄσσον (: φφκὰ ἤρα Φαῖος ̓νελίοιο 

42. "Ωλη τέθμηκεκοὰ ἄυ αἰῶλα οὶ ὀνόμιοἱσῖψ, 

ἐν μοι ᾿υφτοθυσίοςς αμύμομος͵ ὁςμ εὶ ; βουσὶν 

σά: στνττϑου ἔόμστα Κεφαλλήνων ὡψὶ ὥήμὼ - 

νώζ αι μὲ Υἱψοῦῖο σὰ αἰ βεσφα έροι ουζλέκε ὅμως 

αγδρίγνυστσοοα, χυοῖτο βοὼμ γίψος ἀψρυμξώσων . 

το ςὩλδηοιμε "«ἐλούϊαι ἀ. γῖψεμ εγοι σφίσιψ οωστοοῖς 

ἔϑμέψω σι ἐπ παιδὸς ἐνὶ μεγάροις «λεγονσιψ, 

ΘΛ σι δα βομ ουσι θεῶν «μεμαασ: γὰρ ΔΝ 

κτάμα τα, βϑόηρ δι δὼ οἱ Χομεέγμοιῖο ἀνακ΄τος . 

αὐτὰρ ἐμιοἱ τόδοε ϑυμοςε ἐψ] ' σιθεονῖ Φιλῶο ᾧ 

“σὐχλεα δ μα τῶι μαλα. μὲμ κακὸν ος ἐὐμ-ττος 



δύων ὄληλεου ἐκ ἐοϑσ ζομ-τ αὐ γο στ ότοσὶν 

ἀνῶδλρα-ς ἐς δηοδιασσους «το δε β᾽ γον ἀυϑὶ μινοΐα. 

βουσὶν ἐσ: αλλόρικο! καϑήμίμου ἀλγεα. ππασχῴ- 

Κώκῳ δὴ “σάλαι δον νοδμ. ἐνψέωψ ϑα σϊλπων 

ἐξικόμην Φόνγων ἣ ἐνῷ ὀνκεταγεκα. “στλορῖαι . 

ἀλλά “τορ δύσημον οἵομιαι, ἄσσοϑεν ἐλθὼν 

ἀψϑαρὼν μαυνακρὼν σκεϑιασην καῖα. Ζλώματῖα ξζα- 

ψ ῳ ον πσαμ4ὃ ϑόλεεμος “προσέφη σολνμ τις οδὺν σεὺς . 

βουκ. ὁλε, ἐσ 4} ὅτε κακὸ ὅτὰ Φρορὶ φωσοὶ ορκαις, ἃ 

γἱνώσχω δὲ κιὰ ἀυτοὸος ὅσ τοοὶ τινντα φρένας" ἵἴκ Ὁ 

τὔγεκά τοι ε ερ ἐω καὶ ἐσ: -- εἴα ὁ Ο Τῶν ομοῦμιος . 

Ἴσω γὼ πρώτα. ὼς θεῶν ξευιντε Ῥώσεζα, 

᾿ "5 ἱπτοζδιυσιπος ἀμένμογος ἊΨ ἀφίκανω, 

ἡ σέθεν ἐνθαίξι εορῖος ἐλ᾿σ (ται δἰκαοέοϑίνοσενς . 

σοιϊσινοδλοφβα λριοισίμε ἐπσοσ  εαὰ σαντε βελνοϑια. 

κ(Τήγομψους μρήσηρας, δὶ ἰἐγθαίδνε μενιραγεσυσὶ . 

τ ὁγῶξ ἄντε τροσ ἐστε βοὼν ἐσσὶ βουκόλος ἀψὴρ. . 

αι γα “του τὸ ξήγε᾽ “υος ΤΆ ρομίωψ, 

υοίης δίκη ϑωα μῆς καὶ χέρες" ἐπστομτοαι . 

ως δ ύσως μοος ἐσ ξαῖο “σὰ στ θεοῖσι 

νοσῆσαι οδυσητα. “σολνφρονγα. ὀψὲ Ὡιόμουδ' Ε. 

ξύν δὶ αν “τοῖα υστα πρὸς αλλήλονς αὙοράιον ᾽ 

ΠΥ ΤΟΝ ἄρα. “-"λεμα χω βαγαΤόμτε μιὼρ τ. Ε. 

᾿ἠρτονον ᾿ τὰ ρ ὁ “τοοϊσὴν αρίοδος κλυϑῳῷ ορεῖς 

αὐρὸς  σέτας, Ἔχε δὲ πρηρῶμαι, “σἰλέαν- 

τοῖσί ναζα μφίψομος α γορησαῖο κα μόξεζυ ε» 

ΠΣ φίλοι, ουχήμαν σιωθδσξμαι "2 γε βουλν 

τυίλεμα. Χοιῖο ᾧομος- ἀλλα. μυκσώμ.εϑα. ὃν τοῖο 

Ἢ ς ᾿Ἰφατα μφίμομος: “Ἰοϊσιναλ ἐπ δα ψε πνξος . 

εἐλβθομτεςῶχες ὃ δόμα τοϑνοσῆος θῴοιο, 

Χλαῖψα «οὐλὴ κα τ εθεο καῖα. κλίσιμιονυ εῖε ϑρόμονοτΘ, 

διῶ ἱερά. οψ οἷς μεγάλας καὶ “σἴογας ἄγας . 

ἱεράνον δεοναςσίαλους καὶ βοιὼ ἀγελαίων - 

ασλαγχναῦν ἂρ οτἶιο αὐ7ες ψώμιωμ ν μα ρα οἶνον 

ἱκρντῖρσι κβασαῦἼο- κυσύλλα ὀιεμάμεσυβόσεις 

στ τον δσφυσίψάμε φίλοντηος ὁρ χαμος ̓ ἀγῶ ρῶν 

ΚΚαλοῖςεν κανέοισίν -ωμοχχοή ὃλὲ μέλαγϑευς . 

δ σον4αϑ τοι μα. “σροκ φμεμα. χέρας ̓ Ἰαλλομ., 

“"λέμα χοςῶ οδίνσπα. κα θίῶλρνε κερῶλεα μωμιὼψ, 



ὠν-τος ἐν καιθεος μιεγείρον “αρὰ λαῖμον σῶον. 

Ὡίφρον αὐἠφκελίομ “παραβάς ολίγιωποίξαγσεφαν κτὖ 

“τὰ ραζετ θά «πλαύλψων μιοίρας: ἐνῶξοιψον ε χύνει 

ἐν ταὶ Ἀῤναεῳ, και μὴν “σρὸς μινϑομ ̓ φυῳ- 

ἐμπτταϑο! μῶν Ἡσοὸ μι τ᾽ αγδρασίς οἰμοτσόϊαίζ ων - 

Κῆπτομίας δετοι ἃ αὐτὸς εὠ καὶ ὼ χέρας ἀφέζω 

“πα γῖων μιψασηρωψ- τῳ σ πὶ Ζλημίος ἐοὶμ 

ὀἴκος 2 αλλοϑίυσιῖος - ἐμ οἱ Ὡ δ ἐκιτησαῖο κῴνος- 

ὑμιάςδλὲ Ἑνησηρες ἐπ σ ΧΟΓεϑυρίον ἐψίπσῆς, 

καὶ χέρας Ἅμα. μοστῖς ερῖς καὶ μέκος ὀρητιαα - 

ς ̓ ῷα 9" . διῶχαρα “σαΐἼες ὀδὰξ ἐν Χχάλεσὶ Φιῶστες 

“ταλέμια χορ θοώμοα, ζον ὁ ϑαρσα λέως ἃ Ὑόρόνεμ «ὁ ς. 
“τοῖσιν αμτίμοος μισεφη ἄντ 4θ3εος ὑὸς 5 

Κὰ χαλεσόγον ἐοῦ7α. δεχώμιεβα. μιῦθομ ἃ Χχακοὶ 

παλεα χον" καλαλΑμν «τήλισας αγορά - 

ὅ γὰρ ὼς ζω σε κροβίωρς “τκεροῖν 'ΩᾺΝ 

“σαύσωμον ἐν μιεγαίροισι λιγωεν ἐόντα γορκτίω δ 

ε ᾿ἐφαταψτίψοος. . ων ὰρ ονκκέμιπσαύς το μινϑω- 

ΚΚέρνκες ὥλανα. αον θεῶψὶ ἐ δὼ ἐκα-τομιβω 

τὸν: ̓πτοϊξζω γεροῦῖ ΠῚ καρμκομιοωγες α. χαιοὶ 

ἀλσος" πὸ σκίβομε ἐκια“τηβόλον α“ττολλωμος - 

δ.  { ὡπτῆποαν κρεντσερτιΡα. καὶ ἐρνσα ο, 

“εοἱρας διαοσα μέμοι Ὡλαιγωντερὶ κνϑλεα, Ὡ2ιαϊπσποα. - 

“σὰ ρῶλ᾿αρ ΩΝ νασ αὶ “κοῖραν ϑεσαν δὲ Ῥεσσεμομσττο 

Ἶ σὴν ὼς ὠήοϊτ-ε ἐλαΐγχα γον «ὡς γὰρ ανὠγῴ 

στλέμα. Χχος Φίλος ὅος οΩινασῆος ϑάοιο . 

δινησῆρας “ον -σαύμσαν αγίώορας Ἅ ααθήμη 

λώβαης Ἴσ’ Χχεοϑσαὰ θυμια Ἄγεος ὀφρορι μα λλον 

νηὶ α. Χχος κρα δὴν λα δία δεν οΖΆνσα. - 

᾿: ϑιστῖςε εΨ μυλαπηρσὴν ἀψὰρ ἐρθεμ σα. φως, 

Κτασιπτοςῶλ οι οψομι. ̓ Ἔσπκεσαιμηδνε ἐνὶ οἵγε ία, ΠΝ δ 

ὃς διυτοοι κΤεα ττοσὶ πσεπποιϑὼς “σαβὸς ἕοῖο 

μιψάσικετοξινογῆος δὴΨψ οἰ χομέμοιο 2λαΐμια ὁ ΤῊΝ 

“ὃς ρα. στότε γκααρουψ: νυ φιαλοισὶ μιέτηννῶλα. . 

ἐκ λυὺ Εμῶ μγκσῆρες ἀὐγήψορες ὀφραῦ τι Ἄπνα . 

“οὶ ρε κὰν δᾺ ξένος. εχ 4 πάλας ὡς ἐπ“ οῖκ εν 

᾿Ισιὴν ὃν γαρ καλὸμ ὡστέμ βῳν ουδνε Δίκιμον 

ξήμους “πλέα χον , ὅσκεν ͵ταϑιελώμια, 9. Ἰκήζαν- 

ἀλλα[εδι καὶ ἐγὼ Ὡὸ ξυϊον, οΦρα. καὶ ἀυτοὸς 



ΕΣ σι 7 

κε λοέβο χοω ὩΛών γέρας μέττω ὅηω 

Ὡμωὼν δὶ καῖα. δώμ α΄τοζλνοσῆος ϑάοιο . 

ὥς ̓ ἀυών ερῤεζε βοος -τόξλα Χάρὶ πα χῴν 

Κι εμομ ἐγὸ για ψέοϊο λαιβὼμ- ΑΣ  ὁ δυϑον ἐν 

κπκα. ““αρακλίγας κεφα-λίω μάϑησεδεβυμῶ, 

σαρζλαγιον μαλα. “τοῖον χων ἐν μ ήϊ ον βαλεστοι χουν . 

κτισίτυσ ογαξώρα. τολέμαςχος ἡμίπτα σε μιυϑὼ . 

Εἴρα αον ΚΝ ἈἼξα ΛΞ Το, “τὸδὲ κέρδιον ἘΘΔΕΥῸ θυμῶ͵ 

ε κ. ἔθαλες τὸν ξάμον.- αλάατο γὰρ (ι ἔλὸς (σὸς. 

᾿ γαρκεῦσιε μέσον Θάλον ἐγχεῖ ̓ ὀξυδεγτι . 

κι αὐ κέτοι ἀμ-τοὶ γάμοιο “τα τὴρ “τάφου αμφευομάτο, 

ἐμβα δὲ “τῷ ματιςμοιαφκῴας ευὶ οἴκῳ 

Φωψετω . ἨΟΝΝ ὙΡ γϑοέω κι αὰ ο᾽ λα ἐκα γα: 

ἐοϑ-λαύτε κι “--αἰ χέρα. . παΐρος δὲτὶ υσσῖος Ἀδὲ . 

λλεμηςα ϑιευλλν καὶ Ἐριλα γοῦν ̓φσοροωζἴες 

λων σῷα Φομεμωμοὶ οἰμοϊόστος “σἸνομ ἐμοῖο, ' 

καὶ σῖτον - χαλεσον γὰρ ἐρνκα κεηγ' να. “σολλὸυς - 

ἀλλὰ γέ μηεκετιμοικακα. ρεῴξεε δυσμενέες ἐς « 

Εἰ ΗΝ. ἀωστοου κῖῴναι μεμεωνόγε χαιλκὼ 5 

καϊκετὸὺ δονλοίμίω κακἐμ “σολν κιερζλῖον ἐν 

στ-ϑναίμεν ἰδ ταῖϑδοὲ ἐν αὐφκέα. ἐργόράαοϑω, 

ξῴμον ξ πυφελιφοχεέμους ΖΞ μιωα ἔἶε γωσϊκας 

ῥναα ζουῖ. αις αἀφκελίως καῖα Ὡλώματα. καλω .- 

τ ς ἐφαϑ'. δίῶχ ρα. -“σαὐϊεςα κι ἐγέμουῦ ο σϊωππη ὁ 

9} δὲ δῊ μι ρεζαε ἤλαμασορίϑνιες ἀἰγεέλαος: . 

ἴ φίλοι ὀνκιὰν δύντος ἐπὶ βιϑμητα οαἰϊκαίω 

ἀγτίρίοιςε ἐπσέεοσὶ κα βα- τήομιεμος χαλετγοι . 

εὑ τ αὶ στὸν ξάγον πᾳ νφελίεε μήστιτημδνου 

Ὡμιώων, δ] ἄρίᾳ δώμα τοδινοσῖος ϑάοιο Ἄ 

τηλέμα, χὼ δέκεμῦθονε ἐγὼ κὰὼ μαστερὶ Φαιω» 

ἡπσῖον 4 σΦωϊν ρα  ίη λοι αμιΦοποεέροισὶν 

οφρα αϑὰ υμιυϑυμὸς εν “παϑεασὶν εὐλοσ 4 

ϑοστηστοα ολύσικα. πσολύφρογα. ὄρδὲ Ὡόμουδε, 

τόφρῦ τις νεμισὶς μεεμέμεγ τὴν ἰσιχεμιεμαιτος ει 

μιυμσῆρας καϊα δώματ, ἐσ τοόδιε κερζλιῖον ἀν: ς 

Ἀφ νόκνσοδιυσενς καὶ νυϑτεροσσος ἽκΈγο Ὡιώῶμα. : 

νὰ. ΘΝ “πΟδὲ ϑιλομοτουκετι υόσῖμος ἐστὶν . 

ἀλλάγε σηταϑὲ μι "πσρεζόμι ἐνος καϊαλεξον 

γημαυϑς τῆς ἀρίσος ἀψὴρ καὶ ἁ πσλήσα. “σορκσῆψ, 



ὄφρα. σν μὲν χοῖρον “τταϊρόϊα. “σα γϊα. μέμικαι 

᾿οϑὼν και μων . “ΩΔδήον ὡόμα. κομίζη . 

Ἧ ον “᾿ἀπκλέμα. Χχος υυγνμέγος γτίομ᾽ ἐν θαι . 

ὅμὰ ζαυς ἀγέλαε καὶ ἀλεία, σσαβοςε ἐμοῖο 

Ὁς σσον ΗΛ ϑακας, Ἦ ̓εφβίστται ἰὸς αλαληηνᾶς 

πὴ 2 ϊαϊρίθω μᾶβος [αρονὰ ἀλλα. »ελάνω 

γήμαοϑῷ γχαεθελη -τσοτὶ Ὥλὰ ασεῖ α. δὼ ρα. ἊΣ δομΣ 

“ὩΔορ ἀέκουσαν πὸ μιε[αΐροιο Ὡίεοϑας 

μυθω ἀγα γκαω «μον το θεοςΤελεσ εν . 

ε Φα τοϊκλέμα χος- “Ἀγησηρσὶ ϑὲ “σαλλας ἀθήγα π 

ἰσθεέσομ Ὑέλου ὦρσε: “ταρενλαιξῳ δε ϑόη μα. . 

δΙΏΝ δ Ὑναιθμ οἷσι γελοίων δοτ ρίοισὶν 

αἰμεοφορυκα. δὰ κρέα. ̓ μοϑίου - . ὅοσε λαρα σῷεων 

Ὡλακρνοφιμ “στυλαῦο - γόογξωϊτο βυμος- 

τοῖσὶ δε κιὰ μέγμεσε ϑεοκιλνμ. ἐμὸς ϑεοφδνις . 

ὦ Ὁ φλοὶ «τί κακογτοθεσσα σιχέϊεμνκοτὶ μὲν υμίων 

᾿Ἀλναῖαι κεῷαλαιτε “τροσωσαύτε μέ ρϑέτε γουῦνα, . 

οιξεωγη δ Δ εδμεν εδακρωα, 2 ὲ “αρφὰ δὰ 

ματι Ὡὐερρα δα “το Χοὶ καλαῖτε μισόδιμαι " 

δόλων 2 ἐ-σλέομ “σροβν ρον, σφε ιὲ κα ἀυλη 

ἐεμιέψωψ- ἐρεβος δὲν ζόφον εἶνελίος δὲ 

ὀνραψοῦ ἐξασσόλωλε- “κακη "Ὡιευϊδέδιρομ μὴ α. χλὺς. . 

[Ἢ Ξ ἐφα8' ὅ οἱ ζναρα, “αἱ ες ἐσ]ῶ ΠΑΝ τλαοσαν . 

“τοϊσῖν λάψρύμα. χος “σολν βον-σαϊςὴ Ρ Χαίορ ἘΦΕΗ͂Σ νῖ 

αφραγέ ξένος γί μου ϑίμοθεν ̓φληλουϑώς - 

αλλαμὶψ διά υἱ νεοὶ ὡιόμου ἐκ σεμ σΓαοϑε ϑύρα ΦΕ 

εις. οριὰν ἐρχεοϑαι ἢ ἐσ 1αὰ δὲ υνγκ Το δ ἤσαταν: 

Ἴ΄ ον στε “ροσίψτ θεοκλυλψος θεοφδνης - 

ὀνρνκαχ' ὕστῖσ ̓ἄγοία ἐμοὶ πορσμας ὅσας 

᾿ἀσίμοι οφθαλμ οἷ τε γι αὰ βαῖα. κοι ἡ πόδες α αμιῷω 

Κα νος ἐμ θεὸς! τοῖνίμ: γος ον δὰ αὐφκὶς, . 

τοῖς ̓ἐξήμι ὃν ραξ,ε ὌΝ ϑοίω κακὸν νμ. μὰν 

ἐρ χομοψομδὶ τόκιν τ τὶς νσεκν Ὑοιον 2. ἀλέατο 

δε γνσγηρων δ᾽ ζῶμα. κα ταμτίθεον οδνοτθος 

ἁψέρας ὑβρίζογτες .αἹαίϑαλα μη χαμάαοϑϑε. μι 

6) ξ Φυὸὼν εξάλθε :᾿ ὀμεων δὄξ᾽ναιξξα ὀμτων ᾿ 

Ἱκῆοςν τς βόλον μὴν “σροῷρωὼν πσεδιεκ τὸ 

μιυκσῆρες Ὡίαρα “σα τεςες δήλους δροωμτος ; 

“«τύλεμα χουν ἐρεθίςζον ἐτιτ ξήμοις γελόωμτος . 

μει-... 



ὥζλ εδτος φτσισκεμέων νυϑιωορεου Ττων . 
͵ 2 “ “ 5 4 ΜΝ 

“σπλέμα χ' -ἶὑ τὶ σφο κα κοξημώτϑος δγος . 

σαν μέγτον α,Τούτομ χῴ ςἐπσίμαιου αλιτίω 

σύτον καὶ ιὔιμον κ ἐχραμεέψον . "δ ἐπὶ τρίων 

᾿ἐμπσσααρν ον Ὡἐβίνς - αλλαυτοὼς ἃ. ἐχϑοςς ἀρούρης . 

δος Ὡἰώσετίς δῦτος ἀψγέση μα, όιεοϑαι . 

αλλ φδατι συ ίϑοιο τόκεμ “σολν κέρδιον ἥῃ ὃ 

τους ξάνονεε εὐ νη] ̓ ππολυκληῖ δ βαλόγτιες - 

᾿ ἐς δὲκιλάνε “-έμζω μὲν Οϑε κίτοι α ξίορς αλφοι . 

- Ἰφαισ αν μνηστῆρες, ὁ ουκ. ἐμ“σαίφεο μινθὼν . 

ἀλλακέωψ “σατερα. “σροσεδιερκ (1 λα. ἐμοῖς “«{ 

ἕσσυ στε ῶλὰ μγμααρσὶν ἀνα δὲοὶ χέρας ἐῷισ εἰ « 

᾿Ὡλέκα- α ὑ]ησῖν θεμ εν δϑικαλλεα. Ὡλίῷρον , 

[Κοιρκὶ ἵκα. ρΐοιο “σϑιῷρον “σινελοσσεια. 

ΕΥΤΟΝ ρῶν ἐν μιε[αίροισίψ, ἐκκαίσον μειῦβον ἀκοὸνῈ ο 

ΞΖ ζυγογαλδν γὰρ “τ οἵγε γελοίων τες υκοντοο - 

ἡδυτεκοὼ μιεμοεῖκεῖς͵ ἐπσεὶ μιαΐλα. “σὐλλιίεράσαν « 

ὥλορσσον Ὡίουκ ἀνσωςα χα ρίσερον δηο Ὑέμοισττο, 

δον κα χ' εμεελλεβεὼ καὶ καρτιδος ἃ γὴρ 

ξησέεμιεμαι . “σρότιδοι Ὑπὲρ αφκία μη χανοωψ το . 

ὙΠΟΘΕΟΙΟΤῊΝ ᾧ ΟΜΜΉΡΟΥ ΡΑΥΨΔΙΆΑΟ.: 
μρελόσοτν το Ἵάμομστοϊ “τὸ τοξον ὁμκολογᾷ στὸν εῖας [α, 

ο δεομ- ὀξιναενς Δ άνμαω κὰὼ φιλοιστίω ἐψτέλα με 

μος οὶ τιν εΤὼν βυρῶὼν ἀσφαλῴας οὖ7ος ἀφίησι ΄“-ο ρὲ 

Δος 2 το, τον “σελεκ ἐῶν, δδίον τσ ῴνα μὰ διωωκβέμεος . 

ΟΔΥΟΟΘΊΑΟ ᾧ ΟΠ ΉΡΟΥ ΡΑΥΌΔΙΑΟ- 
ὧι ζλέρβιον “ροτ θησιῳ αεϑλου πρημελοσ (η - 

..1 

καρ ἱστσὶ ἱφρεσὶ θῆκε δε 
ο' 

ΤΕΦΈΣΝ “8 ἩΨΜῊ 

κούρν ἱκαρίοιο Ὁ ίφρον! π 

νελοσάκ.. 

“τόξον μννοηρεοσῖ θέμεν το. 

λιομτο σϊληρον - 
3 τ .-ν Π “ 

ἐν μεν εἴροῖς οὥλνσπος αεθλιὲ 

«“ καὶ Φόγον αρ χὼ . 

Κλι μακα. ιν λὺν ρο 
͵ πῶ ͵ 

σεβασίζο διολομοιο . 



λοι ἐκλκίζξενκα σία, χάρὶ σαι χῴν 
Καλὼ χαλκήω -κώπηιελεφα ὕ7ος ἔσσλεν - 

θῇ “ΟἿ »"μῳαι βαλαμονῶλε σώ ἀμφιυυολοισὶ [ ὠωσα δ ὶμ 

ἐσ χαῖον . ὦψθα. διε δι κάῴμηλια. κῴτο ἂν ακος- 

χαλκοςῖε χρυσόετε “σολυκμητοςτε σίδηρος ἢ 

ἔνθα. 2. ὲ “τόξου ̓ κέτο-σα λίμετομον, ΝΩλ ἐ Φαιρεττρν 

Ἰοδιόκος - “σολλοὶ Ὡ.. ἐμεσαν σονοεμστοις οἱ “οὶ . 

ΚΝῆ ρα- σα δι ξάψος λωικεδαιμ οὶ Ὡιώκεστν χῆσας 

᾿φῖπτος ὄψρν: τῖδοηης σιέκελος θὰ να τοισὶ . 

“τῷ Ὡὲῳ μιεοσημη ξνμβλιτίως αλληλοιῖν . 

συκὼ ἐμ ὀρτλο Χοῖο Ὡλαΐφρογος, ̓μσττοὶ οὥλνος ὡς 

χῆι μέγα. χρέος. ̓πΌμεΣ ὅδισας δέος οΦέΆΛΛΕ 

“μῆλα. Ὑαρ εξὶ ἰθαίκικε μιεοσΉμιοι ἀγῶλρις αφ ραϑ 

ἘΕΥΡῚ ἱ“σολνκλμισι τρινκόσι, ἔρον: νομιβας . 

“τοῦν ̓ Πενεςεξεσήαν πολλω ΟΣ ἤἄλϑιῳ οδυοσς 

“σαιζλψὸς ἐν - -παροία ρ “κε “σαἿκρ δμοῦζε Ὑέρομτοες . 

᾿φίστος υθππους Ὡϊζημε γος δ΄: δι σλομσττο 

Ὡιόδεκα θαλήαι . ὑτοϑ ἧμ ἴοψοι ταλα ἐργοὶ : 

οὐ χα δι καὶ εὐφτα ᾧῷογος καὶ ἑκοῖρα: Ὑέμομτοο . 

ἔστ. Ὡαῖος ὑὸν αφιίκίξγο καιρτιβοβυδεον 

φόϑ'ηρακλία. μιε[αύλωψ ἐσσὶ ἱσορα, ἐργωψ . 

Ὁσιμὴν ξάγον ἰομστα. καΤεκστα μὲν ὦ ἐγὶ δίκω - 

σ᾿ χέτ-λῖος . ὀνΩλ ἐθεῶν οσσσὶν ἡϑεσαντουζδε τρασεζαμ 

“στ-ὼ οἰ δὲ πα ρεβεκ εν ἐῴτα δέπσεφμε κιὼ ἀωτοον - 

ἹῬ-σονς 2 αυτος χε κραΤερώψυχα ς ἐν μεγα ροϊοὶ ο 

σις ἐρέων ΟΖ λυσαὶ σωγετο κε “τόξου - 

ΠΝ “οἷν με Ῥεῷορει μεα ς ἐυὐρυ7ος . αὐτὰρ ὁ “αι 

Καάλλυσ α-ο οϑμησκιων τ ώμα. σὴν ν ἡ ηλοισιν᾽ 

“τῷ ὥοϑυσεὺς ξιφος οξν καὶ αἈκίλεον Ὑ χος ωκ . 

ἀρ χὼω ζενοσιωνξ “σροστοίδεος ονζλὲ πτρασσεζν 

γεώπτιω αλληλὼω “πρὶν γὰρ δῖος ὃς πος ̓ ἐτεῷυῳ 

᾿φῖπτου δωρυτίδαγε ἐστ άκ. λον ἀϑαγνα τοισῖν - 

ὅςδι ἰτόξον ὄνωχε “τὸ οὐδε δ᾽ ε2λϊος νον ς 

ἐρχόμεεγος πόλεμ ὀγῶνε μελαιψάων ἔυὶ ψμῶμ 

Ἁ ἡράτ΄- ΩΣ δὰ βμημα. ξένοι ο φίλοιο 

κίοσι Γ εἱ "-εὙγαίρόισὸ «Φορει ϑεμὴν ἢ Ἡξεσσὶ γαίης . 
“Ὥ σσε δὰ βϑούλα μουὸν α φὶκ ξοο δα. Ὑιωσιμκ Σ 

ὀνδορμτε δρύῖμον “σροσεβησίστο Τόν όϊε τέκτων 
Ἕ ξοσιε στα μέμως καὶ ἐστὶ σαΐβμνῳ ̓ ἴϑωμν 5 



Φ 

ὠνῶλε “ὠϑμῶνς ἄρσε: ϑύρας ιἰεπίϑηκε Φαρὰς Σ 

ὠτίον ρ ̓ κγὶ μάψτα. βοῷς, α-έλνσε κορώμης ὲ 

ἐνολέκληιῶνλκε βυρέων Ζ, ἀψγεκοτῆεν οχκα ς 

ἀν τα τ τνσκομεμη . ταξὲαγέβραι χιν νιεῖα ὕρος 

βοσκόμεμος Ἀφμιώψὶ - “πὸσ- Ἔβραχε καλὰ. ϑυρέξρα. 

“δληγεντι κλπι δ τπὐϑράοϑησαν δ εόι ὦκα. 

" αρ ιν“ λᾶς σανίδος βα, ̓ψϑα. δὲ χιηλοὶ 

σασαψ - λα ραῖεσὶ ϑυώδιεα, εἰ α7α. κῴ το 

ἴενϑεμ Ὁ ρεξαμέψη ἀπο ““αοσαλον νυ τοΤοξον 

οὐ 7Ἱῶ γωρντῶ ὁςδι “περί εἴτ ῷα νὸς . 

ἐφ ομ μη οὐκ τώθὶ φίλοις τὶ γόννα σῖ βήσα. 

λα!ε Εκαῖλα "λίγες" «ἐκ. Ἥρεε “τόξον ἀνα χχτος : 

Ἡ ιέσσσας οὐ “τάρῷβη "πολνυδια κρυτοῖο Ὑέοιο, 

Εἰ λύνμα μι [ρὸν Ωε μῶα. Ἡιυμοηρας ἜΠΜΨΣ 

“τόξον ε Χονσὲῳ χερὶ ρα ληητομον "Ὡλὲ Φαρίτπριω 

Ἰοζλόκον -“ολλοὶ τ ἐμεσταν σοροεμτς. ΟἿ; σοὶ - 

τι μα ρ ἁβαμῷ ἱπσολοι Φέρον ογκίον, ϑα, σίϑηρος 

[ἀᾷτο “ολὺς καὶ χαλκὸς αεβλιατοιος αἀγνακτος . 

Ἡ δ᾽ Ὁ“ ΤΈΖΑΝ ἐμγησίρας αΦικτο αἵα Ὑμωσας ὧν, 

ὍῊ ρα παρα πα ϑμιδντέγεος “ὐκα. ποιμτοοιο 

αὐὖἴα. π-αρήαων σ᾿ Χομοίψη λισα ρα. κρήδερεμα. . 

αμῷιυολος Ὁ ἀρα. δ᾽ κε μα ἑκα τοῦθε “ταρέση . 

ἀὐσπτῖκα. δὲ μιυμοταρσὶ μᾷινδα κα ζαΐτο μινϑομ - 

Κικλυτεμιον μιυμασῖρες αἰ Ὕμμορες δὶ ποδὲ ΕΥΤΑΝ 

ε χραϊα- ἐοϑίεμεεν καὶ “σιμέμεμεμιμι ἐς «{ 

ΟΥΟΝ ρὸς “οὶ Χομιμοιο “«σολων Χρόνου ὀνδετ ρθη 

μεύβου -“σοικσαοϑοι ἐπεὶ σ  Χεσίημ ἔδινα οϑ' ἘΞ. 

ἀν ἐμ ε ϊ ἐμεεμοι γῆμαι δ ϑίοϑατε γωωαῖκα. . 

ἀλλα γόπε “εμηστήρες ἐπὶ εἰ “τοδεφανετα εθλομ 

ϑίσω γὰρ μα αΤόξου ὀϑίνοσῆος θήοιο . 

ὃς δὲκε ῥεῖα πέρα γύσι βῖοψ ἐ τσαλαμ σοὶ 

Κὰ διοιά σα -σελύκεων διυοκαι δέκα ἐκεληθιῳ 

“στῶκεν δ΄ μὶ ἑαχγοί 'μίω νοσφισᾳμι ΡῈ “τον εῷ ῷ μα. 

[Κουρίδοϊον μάλα. καλὸν ἐγίπατλέου βιόστοοιο Ὁ 

στον -υόϊε μεμγισεοϑοις ὀΐομιαι ΓΝ ΝΣ ορμέρω . 

εφατο- καὶ ̓  ̓νμαιου «αγψώγᾳ ΟΣ νΦορβὸμ 

“τόξον μιψμαμρεοσῖ ϑεμιεν, “σολιόμτοε σἴδαιρον . 

ακρυσας ι΄ μος ἐδ εξαῖο , αὐ ὰ κοϊεθηχεν Ἑ 

Κλαῖε δεβονκόλος δή οϑ΄ ἐπι εἰ ̓Ἰϑεέτοξου αὐὰ γ- τος. 
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αγτίροος Ὡλεψέμντῇῖ ψ, ἐσος τ᾿ Φατ' οὐ τογόμα ἂξῳ 

ϑησσῖοι αγρὸ ἰλᾳ, εφὰμεέρια. Φρογέογτος . 

ο-. ἐλ φλὼ, «“τὴρνν ὃ δαΐκρυ καϊῴβέσου, "ὭΧε γιμαικὶ 

ϑυμοὸυ εἹ ̓ στνθεοσῳ ορίψίσγομ,; ἀπε κα δήως 

Κίάτωῳ αλγεσὶ ϑυμος ἐπράφίλομ ὡλεσὰ κου τίω - 

ἀλλα κέωμ Ὡλάψνοϑε κι θημεεμοι Ὡς ϑύρα ΦΕ. 

Κλωζξον ἐξελθόμτΕ, κα ταύ οϑι πτοόξα. Αιπσον τ Ε. 
μινησηρεοσὶμ αεϑλον «αοἼον [τ ρ ὀίω 

ῥιϊδίως “τοδ τόξον ἐνξοον ἐπτανν εοϑ ἂς. 

σγαρσίς μάξα. τοῖος ἀψηβ ἐμπττοῖς Φεσὶ πος ον . 

διος: οϑίνατενα ἐσκεν, ἐγὼ Ὁ ἐμψαυσος ὁπσώποσα, - 

ὰ γὰρ ΠΕΠΉΤ μι παῖς 2. ἐστὶ ϑάσσῖος μα. « 

; εΦαΐτοο “Ἰώ ὥα ρα θυμὸς ἐμὲ σηϑεάσιῖν εωλσ τά 

υϑυρὼ ἐμ αγύσ ἐν, διοῖσγ δυο ίψτε στό ρον . 

ἤμσττοι οἱσουΐ ἐπσρῶτος γάσεϑαι ἐμ ελλιν 

ἐκ χέρῶωυ οϑνσποςαμιύμομος ὀμοταΊ) μια. 

Ἥμεεμος ἐμ δε εἴς ἄρω ἐᾷ Ὡεῶρψνε -ταὐας ἑτάρους - 

“τοσὶ εκ μοχεφι δὴ ̓ ς τηλελεα. Χοῖο - 

ὥτυστοι. ἡμαλα με φως αΦρομα. θηκιε κιροψίων - 

μα ἈΤᾺΡ μέμμοοὶ Φησὶ Φιλησ σι υυτι ἐοῦσα. 

ὅδηω ἀμ. ἡ οϑ ας μοσφισαιμεμη τοϑεζδώμα,. 

αυπεὶρ ἐγὼ ἤλοω͵ καὶ ππέρσθεςθε ἁΦρογὶ βυμὼ ᾿ 

ἀλλα γόσε μύναηρες, ἐτῷ τοὸδι ε εθραιβεπίεθλον 

ὅτη νυ οὐκ. ἐστὶ γῶν κατὰ χαις ὅνα. γαῖ αυ, 

ζπθε -συλον ἵερας ὕπώρτος πο ἐενκαψας 

δ τωϊηςὶ ἱλθαις ἐδτινσῴροιο μελαίψις - 

[κοιϑλωποὶ τον γ᾽ ἰσεστεῖμεε ΧΡᾺ μιαπτέρος ἄγον . 

ἘΨΟΝΕ μ"» μιωμμοὶ “τα ρέλκ(δε͵ μι" Ν ὀσεστεί ὀξον 

Ὡλμρὸμ απὐσοτορώσσα οϑεέϊαψυ σίος ὀοῷρα. ἰϑωμεμ 

Κα διέκεν σασγτος ἐγωτον τόξον -( ρησσάλοημ . 

ἀδέκ με ψταγνσω διοϊγάσωτε σι δίιρον 

δκεμοικ. Χχὺυν μίψωτα ὃ δλώμ Τα. “σοτυῖα. μντηρ 

λῴτοι ἐἀμλβωὶ Σοῦ». Ὁ“ τεγὼ κατοσσίοθε λισοϊκίω 

διος τ' ΓΑδνα ποὺς αὐεϑλία. καλ ̓᾿υελέοϑαι - 

ἀ κι ἃ απὼμ οἱ χλαῖψαν βετὸ Φοιμικ ὁεοσαμ Ὁ 

ὀρϑος ἀνα ΐξα.ς͵ ἀσσο ϑὲὲ ξίφος οξν βετωμιων . 

“τ ροτοῤ αὐδῶ σελέκεα.ς εἰμὲν δα Τάφρον ὀρνξας 

“σα σ] μἰὰν μιαορίω͵ »κ αὐ ἐσσὶ σαϑμονν ἰϑωωεν 

ἀμφὶ δὲ γαῖαν μα ξε τάφος Ὡχ ἐλε παρῖας ἰϑιοΐας- 

δένω,.. 



δος 

Φ 

ὡς ἀκόσμως σῆσε παρος οἰ σονοτοσώπᾷ. 
«λῶχαρ “τον ψὶ Ἰὼν καὶ ἀ τόξον πφριτὶς Ε- 

“τρὶς μιίμμὴμσελέμι ξεν ἐρνοσ εοϑοα “εεμεείψωμ . 

τὶ ς2ιἐμεϑῆκε βιμσεσϊελσσόμιμος τόγε ϑυμιῶ . 

ὑδυρὼ ψταψνσάν. Ὁ λιοϊσ ἀσήμι “ΕΣ . 

Κάνύκε ὩΔκρ ῥεταίρνοτε βὶᾳ τὐτΤετα ρτομὶ αγνελκωμ- 

αλλοθυσενςς ἀγνεψόνε καὶ ἐσ Χεθεν ἑέμ ἐγόμτατερ . 

“τοῖς δ δυτῖς ματι αφὶ ἐρλ τς τηλεκ  χοῖο . 
ὥ σοι. ἡ καὶ ̓ υνῴτα κακδε- ἐσομαι καὶ ἀκίκυς» 

μεμεώτιδος {μὲ κιεὰὼ ὕσσω χϑσὶ “σέσοιβα. 

ἜΝ βάτσα μυώκι οϑ'αι . σπετὶς “σρότἕος χακευλμη. 

λας εϑ' δι ἐμιξο βῖν “σολν Φερτ- βοίεο Ε: 

“τόξον -΄υῴ ρίσα οϑαι καὶ ἐκ τελεωμεν α εὗλον δ 

ς σῶν “τ ὐξον αὶ ἀπσοὸ εὠβῆκε χα μιίφε. . 

κλίνας κολλητι σὴν ἐνξέσης σαν ϑλεοσῖῳ . 

ἐω7οῦ Φιὼκν βέλος καλᾷᾳ ΓΕΡΗΣ ἐκλῖψμε κορώμῃ . 

«ἢ οἱῶωπῆς κατὰρ ἀὐκϑὶ ἐωὶ βρογον᾽ ψϑερς ἀνέση . 

“τοῖσιν Ὡι ἀγτοίμοος μέση δυτυϑθιοςὶ τος - 

ὀργνοϑιεξῴις ἐπὶ δεξία. “σαγτεςἔταὶ ροι 

«ρξαΐμ γοι τοῦ χώρον ὅϑῳ τεσϑοιμοχοί ἀἐ. 

ςΦα-τὰ νατμοοςΤοῖσιν Ὡέεσιην δια γεμιῦθος . 

λφώζλνς δὲ πρῶτος αγίοαο οἴψοσσος τος 

Ὁσφὶ ϑνοσκοος ἐσκε- ̓πταρα κρατήρα τοις καλὸμ 

κι μιν ̓Χοϊπ-αἷος αὐ. ἀταοϑα λίοα δεοι σιω 

ἢ ἐχϑραν ἔσαν, “σασὶ δὲ νεμέοσα Ἡγνογαρεοσψ " 

ὃς ρατΤοτε πρώ τοςτοξον λαβεκαὶ βέλος ὡκν 

πλῶλαρ ἔπ ον δογίων καὶ ὰ “τόξον “φρητιςε ἐΜ " 

υϑεμν ὑταγνσι πρὶν [ἀρκαίμε χέρας ἀνέλκομ. 

«τρί τῆ ους ἘΉΡΘΆΡ ΕΣ μαὰ δὲ μγναλροῖν εἰτσεν - 

ν Φίλοι: ον αλλ ἐγὼ ταννω, λαβέτω Δ καὶ ὃν γος " 

“σολλους [ἃ ρ τοδιεϊοξονι α. ρίας κικ ΠΡ ΨΕΝ Ἁ 

ἔνυμον και ὰ “}ν χῆς͵ ἐσ {κα “σολν Φε ἐρτ- βδομέστιψ 

στεβγαίμιυ ᾿ὰὲ φὠοὕας ἃ καρτάν ὄνθ᾽ ἐμεκιοά 

ἐγθαίὐδμ λιομν πποτί δεγμ ψοι᾿ μαῖα, ταγτα - 

γνῶ μέμτις καὶ ̓λεσετεμὶ Φρεσὶν ἠδὲ μγοιψα,, 

Ὕ"Αα: “συψελουάαν οδίνοσίος «αραΐκοιτὶν . 

αὐτὰρ "σἰωτοξον ́ ΄ί ρσόξαι ΕΣ ̓ Ἰϑυται 

δίνην δαιτὶ σάτα ἃ Χαιῖα ὁνων εὐππτεσσλον 

μναΐοϑω͵ ἐδ νοισὶᾧ Ὡιφιμεμος ἡὩ εκ ἐυῴτα. ἜΣΤΗ 



γήμοιϑὸς κιὶν πλήσας “πόροι καὶ μιόρσίμοος ἜΛβοι 

ζἤ ε ὡρ ἐφώγψασεμ καὶ ἀπυο΄ ἐο “τόξου ΡΘΗ 

Κλίνα ς κολλη τισὶν ἐν ξέστας σανὶὸν ἐοσῳ - 

ἀωστον Ὡἐὼκν βέλος καλὴ ροσέκλιμεκορώμῃ - 

ὡ“} ὦ, τὶς κατὰ ρα ̓  ἐσ ϑρόγον ᾿ἐμϑεν α ψέςιη 
ἀμστψοος Ὡεψψιτῆ ἐμ ἔστοςτ τἰΦα-τ ἐκ τογόμ ας . 

λᾳώξλες. “σοϊομσε ̓ “σοςεφνγεν' ἐρκος οὐ ου]ων, 

Ὡλάνόντα ρ[α λεορϊ εὐϑεμ.εοσώμε ας αἀ- ἀκονὼν . 

᾿42κΤοὺ τόγεέτοξον αρίσνα-ς κεκαιδισᾷ, 

βϑυμονκαὶ ὰ “Γυ χης, 4 ὀνῶδδιωασαισν ν πταψύοται . 

ὀν[α [ων σεγε τοῖον ἐγάνγατο “πότγία. μιτΆρ, 

διόμττε βντρα. βιουτ᾽ ἐμεεψαι κὰ οἱ τὼν - 

ἀλλδροι ὭΣΤ ἢ τούχα. μι πση ρίς α[οοὶ - 

ἅς ε«Φφαΐτο εἴκαὶ Ῥεκελόυσιε μελάνϑιον ἀπ σόλοψ “Ὑῶν . 

αγρά-ὐρῶλκ κ (ον εγὲ μεγαροισὶ “εἐλαυθόο. 

“σὐρῶλεστ βή Σἰφρόμτο μεία ν, καὶ κῶα ςἐπσαὐ]οῦ . 

ἐκ. δὲ σέαος ̓ μέάέκε μεέγανο χιὸν εμόνον ἐομ τος . 

ὄφρα. νέοι θβαλτσομτοες ἐπὶ Χρῴοντες αλοιφη 

τόξον πάρομκηδις "κι αὰ ἐκ τι ἐλεσωμοεν ἀεθλομ - 

ζ ς φάτ- ζω ξς αψνέκαμε μελάγθίος ἀκαίμ αἴον τὺρ- 

πὰρ δε Φέρων Φιιῷρον θκγειψ, κῶ κῶας σαυτοῦ ᾿ 

ἐκ. Ὡ ἐχέαΤος ἐμάκε μείαν βοχι Χορ ἐν δου ἔομητος . 

“τῶρα. γεοι βαλτοἹ ες «πάρογτον ε ἐ διιώα γτὸ 

“Π αγύσαι. “πολλὸν δέριης ἔπσὶ δ᾽ νέες πσαψ - 

ἀγτίμοος  ἐτεσάέχεκοὶ ὼ ἄζψρυμα Χος ϑεοφῶλής, 

τὴν Χοὶ μνησηρων - «ρέγη ἔσαν εξοχα ρῖσοι ἢ 

στ-ω ὩΣ εξ οἴκου βῆσαψ ὅμαιρτησα γ7ες ὥμαμῴῷωῳ 

βονκόλος ΝΩ Δ ὲ συῷορβος ὀόλνασῆος ϑέοιο 
μν 

ἐκ. Ὡλωτος μαὰ μβανς, λόμον ἤλυθε Ζλῖος ΑΝ ὁ 

λλόσε Δ ΑἹ Ρεκτὺς θυρέωψ᾽ ἐσαψ ἬΝ κοὼ αὐλῆς 

φϑεγξαίμεγὸς σφεσ εονῖ ΠΤΡΉΔΥ ὅλα, μῴλι Χίοιστ . 

ονηκολε κασν σνφορβε͵ ̓ σος τίκε μι ϑησοιμίω, 

Ἡ αυτός κα δθω ̓ Φαςϑαα λέμε ϑυμος ΚΣ 

“σοἱοίς, “ἀτοδυσλιῖ αἰρονμέλιεν δ οδεν ἔλθοι - 

ὥζλεμκαλ ἐξ “πείρης, καὰ τὶς θεὸς οὐὔον ἐνῴκν,. 

Ἂ γκαὰ μιγματρεοτῖν αμιώον τ μ ἐφϑν 

'Φυα 9 ὅντε: υμιας κραδίη βωμιέςῖεκελ ἀά: 

υστῖ 

ΤΣ ὀνδι ὧτε προσέφη βοῶν ἐυβρονκοόλοςς ἀτ
μρῚ ᾿ 

ζῶ σατῇ.: «αἰ ;' γα ρἹοντοτελόντσάαςε ἐλ ὡρ Ἂν 

π “- 



»" ᾶΨ'΄-- 

αὶ 

Φ 

ὡς ελθοι δὰ κἦγος ἀνὴρ, [αὐτοὶ οἱ δάμων 

Ὑεοῖμσιλχς, “ἴα ἐμ ῶα μὶς καὶ χέρες ἐπσομίτται 9 

ως Φύσεως εἐὐμαος ἐπ ΧΟΓΟ τὰ στ θεοῖσ 

γοστησιαα οΏλνοσ μα. τϑολύφρογα, Ὁνῶλε ϑόμορ Ε.. 

σαστὰρ ἐσ 2 κ στοῶν γε ϑόον ὑκέξερτε ̓ αψεγγνω 

ἐξά ἀστὸς σῷιτν ἑεοσῖν αμάβό ἐνὸς ππροσεψτεν . 

ἐγνζλομολδὰ Δ κ ὈὩλαυ τὸς ἐγὼ κακαὶ “πολλὰ μογῆσας 

Ἄνθομ κοσῷ ες ες “ταστρίδα. [αἰὰν - 

Ὑἱγρώσικω ως σφῶϊν εὐλδλομ ἐμοισῖν ἵκαγω ᾿ 

Οἱοισῳ του λδσταντΣ ἀόμ ουτόυα κουσα, 

ὄυξαμίγονε ἐμιἑ πεῖς νϑτιροσσομ οἸκα ὯΝ ἱκίοϑαι. 

σφῶϊν Ὥνως ̓ σάαυσσερ αληϑῴω κααλεξω - 

κἑὴ Χ ν-σεμοί[ε θεὸς αμασκ μεϑβσῆρας α ἰκυονὼ 

ἀξομαι αμφοτέροις λο χονς καὶ κτιματοσσαΐχω . 

οικία-τεγγυς ἐμιφοτξ υ[μιμα. καμοι ἐσ ῴτα, 

τηλεμα χὼ ἕταροῖε κασὶ [γένττωτε ἐσ εοϑον Ρ 

ἀαγε δικω σῆμα. αρίφρα δὲς ἅγιο “τι λήξω 

ὀφρα μὲν γγώπτον “στσωθα “τομτεμὶ θυμεῶ - 

ουλὼ τω Πεμεσῦς λα σελόυκώ οὐνομτὶ 

“ταρψμοσὸν Ὡελθόμστα, συω ὑα σὴν ἀϊπολύκοῖο- 

«{των’ ῥα κα “-εῚ α΄λες ἀπσοίς [αθεν ὀνλᾶς . 

“τ ὐξυυ ᾿4σὶδετὴν δ; τιῷράοτα [οἷς κα χα. 

[Κλαίονα --ρ αμῷοουσπμα. Ὡλαΐφρο να. Χχόρε βαλοῦε. ᾿ 

Κὰ κυρέου αἰα-σα ζμεψοι κεῷα λημτο καὶ μερὺς: 

ὡς 2 τως ὀέλυσεὺς κιφαλαὰς κοὶ χέρας ἐκνυσε 

Κάννκοδιυ ρον ἐμοϊσὶμ εὸν ῷαος κελίοιο 

ψφμλοϑνοσεὺς αὐοςερύκακε Φόψησεψτεε - 

“-αὐεοϑου κ͵λουβμιοῖο Ὑθοιοττε μἰστῖς Ἰῶλυτια . 

εξελϑων μείαροιο͵ αΤὰρ ἸΠαπηο: » αὰ ΩΝ Ἀ 

αλλα. “ρομιψησμοι ἐσελβέζε, μεν, ςιαίμα. “αὐ εξ 

“σρῶτος εγὼ - μὰ ὔνμμες- «Τὰ ρΤόδε σήμα. τῆνχϑω 

δυο ϑλλώ γοφς -σαγῖες ὅσοι μϑῆστηρες “γαυοὶ 

ὀνκ. ἰασουσῖν ἐμοὶ ἱδιόμψσι βιὸν κΩδὲ Φαρετρίω ᾿ 

αλλά. συῶν ἐυμοαε Φέρωψ ἀνα. διώ ὡμαἼα “τόξον 

ἐν χαρεογὶν ε «οὶ ομεμαι Φυᾷτε γιωαιξὶ. 

Κλιῖσω μεγάροιο θύρας τυκίγως ἀραρυας “ 

δον ἀκούση 

ἀνδιρὼν ἐμ Ἐτέροισηψ εν' ἐρκεσῖ μιτὶ θύραζε. 

“προβλώσκ ἐν . Ἄλον ακὼ ερς ἐμαα σαρα΄ , ργω 

9.9 {Π| 

ἐν 2 σεις πογα χῆς πὲ κύτσον τ 



σοὶ ὩΧ ὲ ΦΌΟΜΤς Ὡατεθνρας τ λλομα αὐλῆς 

ἱζληισαα ΚΗ ὃς ὶ - βρῶς ιεσυϊονεσμεονῖ ἴηλαὶ - 

ς- ζῶν ἀσηλβε δόμους Δ γωςξραίοψτιας - 

“ζ((- ευφτευὶ ὩείΦρον Ἰὼν ευϑθεμτ ἃ γέςιν - 

ἐς αρα εὐκὰὼ ΦοΝ ὡε ἱσττην θέον οὩ δ υσιος - 

ὄψρυμ ον χος Ὡ ἈδΥΤοΣ ἦον μῶα. χερσὶν ἐνώμεα., 

βαίλ-στων ἐμβα- καὶ ψθα σέλα. ἐδ ῦτος δα μῖν ὀνῶ ὡς 

εΤαγυσαι διώατο “εἴα. μ᾿ ἐστεμε μκνὸ δια Ἄλλεον καρ Φ 

οχθισας α΄ παρα, σιν, νος τ φΘὴς ἐκ τομόμα. 9 Ε . 

ω οττοι «ἀ μοι χοὸς -ανὶ οὖἦον καὶ τὰν πάγον - 

ὅσὶ γάμου “τοοσον τον ὁζανρυμτα ὠχυνμιμὸς “οἷ. 

φσὶ κι ὅμαι -σολλὰ ἃ χαιῖδιες κα λλϑὼ ἐμ αὐῖᾳ 

ἀμ φιαλω θά κν ΝΩΝ ὃδ μον πο Ἄ εοΣῚΨ Ὁ 

δῶ, ΔΕ “τοοχομδὶε βίας υσ δολίας μὲν 

τπμτθεον οὥλνσικος͵ Ὅὅτον ϑιυωαίμ οϑα Τα γνοσαι 

ὑροξου" λεΥ χῴι Ὡλὲκιὰὼ ξοΣ ομεγμοισὶ αυβόϑας . 

οΨ Ἀν ἀυπαγπτήγοος προσέφη ἄς, -σϑεοςὰ ΤΣ : 

ὄψρυμαχ «Ὁ οὐχ ὄνποως ἔα γος ϑεκαι ἀυχοὸς » 

υῶ “ὦν ἽΝ κα] Ὡιήμιον ἱορτιτοῖο βεοῖο - 

ἀ Ὑμη- τὶς Ὡ κε τόξα. τἰταγοιταχλὰ. Ἕκηλοι. 

[κά τϑετ -ἰ ἀτὰρ “σελικεάσίεκιοὰὶ ΠΣ ἄῶμεν ἀἴτσα {ες 

ἱπώμεν “ὃν Αχλὰ γαίρτοιμα γαιρηοτεοϑαις δώ» 

ἐλθόντες μ εα ρομ Ἀαερτιαδνεως οζνσιμος - 

ἀλλαζεντοὶ νολχζόσα αὐϑὰ ἔσται ρξαοϑω ὥλυσσα εοσὶμο 

ὀῷρα. «σφσαύες καΤα βήομοεν ἀγκνλαΤοξα, 

μῶϑεν Ὡ. ἐκιελεοϑε μελαγϑιον σαπσόλου αἰγῶρ 

ἀι[αςς αἀγῴν οὰ “σασὶ μὲγ ᾧο Χοι σαπσολίοισεν 

ὀφρεσσὶ “εηρία. θεμστες ς παρ τον κλυτοϊ ὅξω, 

“τόξου τοφρῶμ εοϑ' α- καὶ ἐκ τελεωρεεμ ἀεθλομ . 

Ἢ “- ἐφα τα τη ὑραῖρε τοισὶν «Ἀ. ̓ἐυτηρδα γε μενβος . 

“το σὶ ὃδὲ κήρυκες μὲ ϑδωρε ἐσσὶ χά ρας ε εγζόναῳ ̓  

[κοῦ ροὶ δὲ κρατηρας ἐστε σ α γ7ο σο τοῖο -. 

νώμνσαὴ; δὰ «ρα, ““σ΄ασὶν στα ρξαίμεγοι διεσαεῖ μι 

δὲ δ εσ οὐνασάσαγτ ἐσστίον 9 σου ᾿θελεϑυμὸς, 

“τοῖς ΝΞ ϑιολοφρομέωψ μζτιφκη “σολυμισῖς ὀϑῳυονίςε : 

Κικλυτέμ δ κυβσηρες ἀιγαλολφτης βασίλῴης “ φΦ 

Οῷρ σὰ ῬΣ ϑυμὸςξ εἐυὶ ον τηδεοσ! ἰκελόνᾳ: 

όῶρνυ υμα χορὸ ὃδὲμραλίςα. καὶ ἀυστίμοου βασίλπα. 

ίοσολο “ἐππσεὶ κοὐτον το πος καα “οῖραν τ Ε “ 



Φ 

μῶβε ϑέθεος ώσά κρατὸς ὥκεθελησὶψ - 

ἀλλὰ γεμοι Δόσγε Ὑόβὸν ἐνξοον ς οφρα: μεϑοὶ νμῖν 

Χάρου κιαὰ οϑέψεος πτάρισομαι͵ μοι" ἐσγὶῳ 

᾿ς δϊη πάρος Ἔσκεν ἐμὶ γβα μι πῆοὶσὶ μελεοσιψ, 

εὐ δε δλιάλ εῳ ἀλητακομῖοϊμσ- ς 

ζ ς ᾿φαϑ'. δίῶλα ρα. “σαύτες νυν ῥφια λωςγεμέσησαψ, 

ζλ4σα ὕες μὴ τοξον ἐυξοον ὀγταγυσάῳ - 

ἀγτίνοος ὩΔλεμερντή ᾧ σοςτ ̓Φα-τ᾿ εκ τόρόμαξῳ ὸ 

εἰ. Σ »,φλὲ ξάνωψ, ̓ εὑ ἱτοοὶ Φρινες ον ἡ βαιτὰ - 

ὕκαγασσας ὅ9' 'έκηλος ὑπ ὀφιαίλοισι με εϑ' υρεῖν 

Ὡιώψυσαι ὀνΩλ τοὶ δου γος απ ερῶλ αι : ὡ]αρ ἀκουῴς 

νϑων ἡμιίγε ρὼν καὶ βησιος οὐ ἔτος ὅλος 

ἡμ τοερὼν μνϑὼν ξῴνος καὶ πήοχος ἀκονά- 

οἶψος σέβώς μελιμδὴς ὁστεκαὰ ὅήους 

βλαϊτῆ 4 ὁςανμὴν χα ρδλον' ἐλν, μιν αἰσίρεα. “αμην . 

οἶψος γκαὰ καὶ ἀῶρου αὙακλντον ἀυρυτωμα. 
ἀ΄ασε ἐν μἐγαρὼ μείαθύμον υδριθοσιὸ 

ἐςλα-σίϑας ἐλϑόγτ' . ὁῶδεσ Φρεψα «ἰ ἀσασεν δίρω . 

ἐισιγόμεγος καὶ ἐρέξε Ὡιόμον κατα. "πφριὺ ὅοῖο - 

Ἥρας Ὡλὰ χος' λε δὲε ̓δασσροβύρον ϑῈ θνραζΕ 

ἝΛκου ἀγαΐξα γτες ἀ-υϑατα ὑνλεῖ χαλκῶ 

διναςταμισα γ7ες «ὅ2λε Φρεσὶν Ἡσὶμ κα. ἐς -- 

ἡπεμ ὃν “τὴν οχέωμ «εστΦρονὶ θυμιῶ - 

εξ ὃὺ κα αὐροισὶ καὶ αγδρασὶ νάῴκος ἐσπν Χβη- 

δι τα “πρώτ κακὸν ἄρέξο διγοιβαρήων ̓  

Ἂ ε καὶ σν μεία. πῆρα σις οὐσίκομ αι ὄχηξε ἡκἃ “τόξον 

ἐὐϊ αψύσης. «ὃν Ἰὐϑυχοα ἐσσντινος αἰ Ἰβολήσιίς , 

ἀμαχέρωε ἐνὶ δήμω ἄφαρ ϑὲσε υπὶ “ελαψη 

᾿φς Ἔχουν βασίλκα: ρόδον Ξ θὲ όϑάς -οαγ͵ων 

““ἰμπξομῳ - ᾿ϑεμῶν ὅ-τιᾷ σαώσεαι, αλλα. ἐκηλος 

τεἴφετε, μιμῶν ερ! ὃν ααψε μεταγζαραίσι κουροπεέροισι ̓ - 

Ὕ ὀμῶόντε “τροσεφαε δίφρον “«σπνελοτ (α. «' 

ἀγτοῖμο᾽ ναὶ καλοματεμβάμονξλὲ δίκαιον - 

ξένους τιλυκάχον, ὅςκ Τα δ᾽ ε ζδώμαϑ'᾽ Ἰκῆϊο οι, 

: τσοὶ ζ χὸ ὁ ξήγοςς οὥνοσδος μέγα. “Ῥόξομ 

ἐὐϊαυνον χϑοῦτε Οἰκφίντεε ἡ ἘΦ" τα θη ας 

οἰκα νι ἐκα ξεόϑαι καὶ εν θησεόϑαι ξ ἀκουτὴρ - - 

2. ἀυσοόςτσον “τοὺ τογίνὶ «ἀϑεασῖμ εολσσε, 

μὰ ϑετίςνμ ων τοῦ εἰμές α. ϑυμόνα δ οἵ 



ὠυθαίϑὲ Ὡιαμνοϑὼ «σά ον ϑιελλὴ οὐδνε ἔοι γε εν 9 

“ἢ υὠευτάνρνμα. χος“σοόλνβονυ -πτραὺὶς αὑ]ιομ ᾿ἡνῶλα. . 

ἰκουραὶ Ἰκαρίοιο “δίφρον “πσηνελοσ 4α, 

ὅτίσε τογῶζα ξαοϑαι οἱομ εϑουδοε ἔοικεν - 

ἀλλαισ: Χιωόρε εγοὶ Φαστοῖν αν δρῶν δὲ γυωσαγς ὧν, 

μιπσοπ-ετὶς φυκσὶ κακώγιδος ὄγγος ἃ χυχὼν - 

ἡ τσολὺ χέρογες ἀνόρες ἃ αμύμομος ἀγϑροςα απο τ 

μεψωνῖ οι, ὅτου δετη τόξον ἐνξοον ΦΩ͂ αγνονσὴῳ : 

αλλδος: τίς πῆωχος ἀψὴρ αλαιληρμεμος ελθὼμ 

βηιζ ως ε ἐτάψνσε βίον, δῖα ὩΝ ἡ ἡχ ε σϊῶληρον . 

Ἂ ς ἐρξ ἐουσ’ ἅμα δες ἐλέγχεα. “σ-ανσα. γένοιτο . 

ῪΤ ον ἄντε προσεζσε δίφρων “σπμελοσσᾳα. . 

ἄψρυμαχ χόντσως ἐστὶν ἐὑκλέαις κατα. ὥλημιοῳ 

᾿ἐμιμεεναι͵ δὲ ΣΟΙ οἰχκκιον ασπτῆμα Θο ες ᾿Ὡλουσῖμ . 

ἀνδρὸς ἀρίστκος -“τ 2 χελέγχεα πταῦτα. τ βεοϑ' Ε- . 

ἀυτοος δὲ ξῴγος μαλα αὐὰ μέίας Ἡζδυτσηγης . 

| ἀνῶλροςῶνεξ αὐγαβοῦ γένος ᾿ευχίαι ἐμ μεεμαι νος Ἀ 

β ἀλλα γε δι δοτοετοξον ἐνξοον, οΦρα. Ἰῶλωμ - 

ὡῶνε (ὰρ εξβέω “τ όϑδὲκοι τ ελεσιμ ἐψονς [59 . 

φκίμιν εὕϊαινυση, 2 ών δὲ δὶ δ᾽ Χος ἀσπόλλωψ, 

“ασωμῖν χλαιϊμαγζε χιποώνα τε εἰλκαῖα καιλαὶ 9 

Ὡιώσωζλοξω, ακούἼα- κιυμῶν «ἌκτΤαηρα. καὶ ἀνδρῶν, 

καὶ ξίφος ἀμιῷπκες ζώσω το “σουσὶ πεδῖλα. - 

πτέμζωῶν Ὅτσαμὴν κρα δὲν ϑυμιοεῖε χκελδοοιο 

τωλι᾿ ὦ τηλεμα. χος ταεπτρυμεψος αὐἹ| ἴου ̓ πνῶνα. - 

μ᾿ εμιμ “τόξον δὶ αὐ χαιὼν ὅτις ἐμι(ο 

ΚΚρῴοτων ὦ ὥικεθέχω ὥιόμιέματε καὶ ἀρμήσκιοϑισι, 

59: ὅοσοι κραψαιω ἰβαπκοίω καα κοιραψέουσίψ, 

ΨΩ Ὅοσοι μαιουσὶ “ρος ἩΛΙΏνος ἱ-στσοβότοιο . 

ἐδ τ τας αἰκορῖα βιμκσοζοαι αἰγοε ϑελοιμ-ῖ, 

καὶ ἀκαυβασοαιξ ξάνω 2. ὁμ εγασι Ἔα νοι τόξα. Φέρ εοϑ'σι «ὦ : 

χὰ 4: Μη κορνἴονσα. στ. σωΐηςς ΡΥΒ κομῖζε, 

ὲ πόρτ' [Ἴλιος ἀστιμώε καὶ αξεφισσόλοισι κιλάνε 

ἔργον ἐππτοῖ ἐλχεοϑοὶ- μῦθος δ᾿ ἀγδρεοῖ μελισᾷ, 

παισὶ μιαλιηα ἐμιοἱ Ὁ τῷ γὰρ κραύτος ες ὠνὶο οκω “ 

Ἰδὼν θωμειουι να, “ψαλιν οἱ περ δὲ βιδικ 4» 

ππαιῶλος γωρ μινθού τ επτεν μον ̓ νϑποϑυμιῶ . 
ἐς δ᾿ υσσϑος ἀναιβὰ σα. συω αὐφιτόλοισι γμυαιξὶμ.. 

Κλαϊ τ᾿ ̓ υφτοριύσια, φίλου “ποσὶν οφρα: δινζεμομ 



ἡ δὼ σὶ βλεφάροισὶ βαλετγλωκῶσις ἰδρνιν . 

ὠ]ὰ ρὲ Ὁ “ΤΟ ἔα. λαβὼν Φέρε καμτουλα, δος νῷορβος - 

μενκσηρεςῶνα. ρασ “ταὐῖΐες ὁμιοκλεομ ἐν μεγαροισίμ. . 

ὥωαεϑετις ἡπσεσκε ψέωμ ὑπ Ῥημορεόμγοωμ - 

“σὴ δικαμσσύλα. τόξα. Φιρής αι έγα ρῖ εσυβῶποα. 

λα κΤὲ- πτια ̓ ς χονσεφνεονῖ καμεςῖα. Χέες κατεδομτοι 

οἷον α-σαυνβρώσστωγ ἕνς ἄτριφες͵ ἄκες ἀ-ππολλωμ 

: ἡμειμϑ' ἱληκησὶ καὶ ἀθα μαῖοι ϑεοὶ ὅλοι . 

ζ «φαίσαψν. «οὐΤοὶ ρ ὁ θήκε Φερὼν αὐῶς ἐἱ Χώρω 

δήσας ωρεκα. σολλοὶ ὅρεοκἌεομ ἐν ̓κεγαροισὶ ο 

“στ λέμα. Χοςζλτεερωβθεν ἀσπσήλισας ἐγεγώμά - 

1} α“ρόσω Φερε “τοξατα. χουκόν “σα σὶ οιβησές, 

ξεῆσε γι αἱ ὁ-υλότιβος τὴ ἐὼν αὙρόρδε 2 ίωμιας 

βάλλων χὥμιαιδυϊοισὶ . Θίηφι δὲ Φέρτδος ἀμὶ. 

ἀτί. ἂρ “σα ων “τόοσομ ὅσοι καϊα. Δώματιεασὶ, 

μιμμετηρων χῦοίμτε βίκφιτε Φερτιδος Ἄω . 

“τῷ καὶ τ-α'χα φυγβωςτιμείω τσέμ αι μεῖ γεεοϑοος 

ἁμι γέρον εξ οἴκου ἐστῳ κακὸ μηχαγουγζαι- 

ζ ςε ᾿φα.9' - δίῶλα ρα. “σαύγες ἐῶ ἡζὰν γέλαοσαν 

μυναῆρες- καὶ Θλαλεεϑῖεν χαλυτοιο χόλοιο - 

πταλεμα. Χω ϑὲ πρίδὶ Φέρωψν ανὰ Ὁλώμαι συβώτης, 

τ Χαρεοτοξλυσαὶ ὃν αἰφρορὶ θηκε ἐἐπάρηες . 

ἐκ δὲ κα λεύγάιβενος “προσέφη “Ῥοφὸν δυρνκλήαν . 

"κι ληῖσαι μεγαΐροιο θύρας “αὐκὶνῶς ἀραρυας . 

ἰνῶν τος Ἦ πτομα- χης μὲ κῖντσον. μῶλον, ἀκονση 

αγϑδρῶν “μ ΕΓέροισίψε ἐμ ἐρκεσὶ μεστοὶ ̓ϑυραϑε. 

“προρλώσκ ἠν αλλαύϊον ακὼω μεμα “σα ρα ἐργον “οι 

ζ «ἀρ ἐφώγψνσ:εῳ ΤΑ τῆ δος “τυὐλίσο μῦθος... , 

λνισαω δὲ θύρας μ-ε ἀρὼμ 43; να τα ομττὼμ . 

σιγῶ εξ οικοῖο Φιλοῖσειος ἀλπτο θυ ρα-Φ Ε- .., 

κληισεμῶλαρ σάτα βύρα ς ἄκος ὐλές». 

κ «τοοέντ αιβονση ὅτσσλου νεὸς αμφιελίοσης. 

βυδλιγον ρεσελσε θν ρας ἐς πεν ἀυ τος . 

Φ- ἐυφτευὶ Φλίφρον ἰὼν φθεγσὸ ἀγέσν, 

᾿ἀσοροων ὁΏνσλα. .ὉΩΣ "δὰ τόξον: Ημόλρας 

πα Η ϑάισραφεαν πάρώμεγος ̓ ψϑα. καὶ ̓ ωϑα;, » 

μ᾿ κέρα. ἔπσες ̓ εδιοιεν ἀπτοὶ Χομέψοιο ἄνα κῖος. 

τ ν δὲς Ἄυτεσηεν Ἰ2λὼν ἐς -ο΄λκοίον δον, 

Ἀστὶς θην τὰρ και ἐπσίκλοισος ᾿στλετο “τόξων . 



ζ 

υυποονΤοια ῦτια, κι ἀζ7ὼ δικ οϑὲ κίτα,͵ 

Ἧ δ γέφορμ ται “σοιμσέμ. ψ μὴ ἐν ; χοὶν 

νωμα. ὥνβθα. «ἃ ̓ μβα. καικὼν ἐμισσαος ἀλίτας . 

δήοςὩν ἀντ᾽ {πεσε γέων Ὁ ϑηρορεόγητων - 

αι γὰρ ν “τοοσοντομ ομησίος αὐΠπασάεν, 

ὡς ὀνπτοός τ όϊεστοντο διωβσίσαι ἐμπταγνο αοϑιαι ́ 

«ἂρ ̓ Ἰφαν ἀέγμέταρες - αΤαρ πολυ ἰςῶδινοσεὺς. 

ἀὐτόκεσᾳ μα ο- “τοξορε ἐβαίπαισεκαὶ Ἰ2λε “σα Τη Ὁ 

ὡς ὅτ ψὴρ Φορμτίοςε ἐσ] σαΐλεεμος καὶ αοιζλᾶς 

ῥηϊίως ἐπα υστεψέω ἐσσὶ κόλλοσσι χορ 

ἀτἰας ἀμῷφογε ρώϑευ ἐν πρεῷες ὠγτιβον οἷος, 

: ς .-Ῥ «τσουῶλης “τάψυσε μεία. “τόξον ΟΩΑνοΣ ἐνς . 

Ὡλεξιτβιζζαρα χερὶ λαβὼν πφρησατου δυρῆς - 

“Ὡνσσὸ καλὸμ ἀήσε, χελιϑόμι ἀκέλκανλμυ. 

Ἡγασαροίνῶναρς «. χοὸς γένετο μια. “σὰ δῶν ρα χρὼς 

ἐτραυυίσο. .Φενεξιὲ μεγαῖλ᾽ ̓ κῖυσσεσηματα. Φαιμὼμ 3 

γήθησευτὰ ρ᾽ ᾿υάτα. πολυτλας 2λΊος ἔθυσα ενς, 

ΡΠ βα. οἵ τέρεν: Ἀπκε κρόγον “σαῖς ἀγκυλομίστεεω Ὁ 

ελρο κιως οἴστοψ - Ὁς δι “π-αρίκφτορασἐθᾳ 

νος 5} οἸὩ οι κίλης Γ; οοϑε φαρέτρας 

ΚΚ4“1ο- τῦντα χα «κέλλον ὡ Χχαιοὶ φρησαοϑοι - 

στὸν Ῥεσὶ “σὐ χά ἑλὼν “λκὰ ὑνδυρὼ γλυφίῶλας τέ. 

εὐ ]όϑεμ ἐκ. ϑυϊφροι κα ϑημιμος - ἡκεῶν οἵσον 

αγῖα. στὶτυσπκόμεμος, “σελεκ εωγῶας οὐκ. Ἰμεβροῖε “σαὐΐωμ 

τσρασεθε φςῴληε. δια 2. ἀμ ουϑὲς ἄλϑε βύραξε 

ἴος χα λκοβαρὴς «ὁ ἐστηλελ ει χὸν πρροσεήπεεν - 

ΤἼλλέμα χουσό ξέγος ἐνὶ μιεγαροισὶῳ ἐλεγχᾷ 

“Ἡμιεμὸς «ΟυΩ Δ έσοὶ τοῦ σκοσσοῦ μ Θρϑόῖ ον ον δὲτι τόξομ 

οἰ καμουνταψύων (μοι μεῖψος ἐμ τεἐὐνον ἐστιν, 

Ὀχώςμε μιυνσῆρες α“τῆλεα φοΐγες ὄμορίτιαι . 

θυ ΩΝ Ὥρα καὶ Ὡλόρτσον α Χοιοῖσὶ “σ΄ ρυκίοϑι 

ἐ φαά. «Τὰ ρ᾽ “σῴτα κὼ δήως ἐ"Ὁ Ἰααοϑαι 

“οἌτση οὐ ὦ Φορμτί “τὰ. γάρταγα βήματα. Ζλαῖός.- . 

ν καὶ ἐπσοφρύσι νόνσε «ὁ ἀμ φείσο ξίφος δξν 

στ λέμα χος Φίλος ὅος ὁὩΔ νατῆος βφοῖο- 

“Ἀμφὶ ἰδὲ χάρα φιλιὼω βαλε ε ΧΕ. «ἀγχῖῶνν ἫΝ αὐον 

“-ρ βρόγμω ἀκηκ ἱξεικορυϑμέξος αἰβοτοῖ χαλκῶ. 



ὙΠόθθσις ΤῊ Χ ΟΜΉΗΡΟΥ ΡαυΔΙΑΟ- 
α- ὡτυδι στιὰ μιυκαρφομίαν ἐρία σάμγοςς ΦΩδινον εὺς -«--ὰ 

ρούσης «θηρία, ὠνίοὶς ἐξης “«--ὡς ἔβα σώγας δὰ “ΤῊ 

λεξξαχον καὶ τοῦν οἰκήωμ κολαίς 4. «μα μιελα θίω . 

ΟΔΥΟΟΘΈΑΟ Χ ΟἸΉΡΟΥ ΡΑΥΦΔΙΑ͂Ο. 
Χι ὀῷανσενς μιναρήρας ἐκααψυντοο υνλεῖ χαλκὼ . 

υτῶὰρ ὁ γυμψῶϑη βακέωμπσο 

λυμήπεοζινοσ ἀπ 

; λον σι μέγαν ὀνῶδου 

ἐὼν βιομ "Ώ δ ἐφαρεοτιρυ 

δῶν; ἄυταλῴν, “τα Χχία ςὥλεκ. 

χάατοιςους 

ον “σροοϑ “σοζλὼν μῆα. 

κὲ μυναῆρσὶν εφτσεν . 

ὄνστος λλν ΔῊ αεϑλοςς αὐ τος 

ἐκ“ τ σέλεσαι 

ϑυὰι ἜΞΩ σηκοπὸν δήοῳ ὁψ ὄ Ποτι ις βάλε ἀγὴρ 

σομως αὐ ἐστιν Χοιμοῖ- “πόρνη δέμοι ά:; χοὸς ἀ“σόλλων͵ 

ἡ - κοὶ γα ΠῚ ἵβοω Ἰβωωξζο πικρὸν οἱογόν . 

Ἰκτοοι ὁ καλὸψ αλάσομξ ἀμδαρησεοϑ'οι, εμιελλε 

Χρύσεον ἀμιφώϊου κιὼ Ὡὴ μτὼ χὥσὴν ἐνώμα, 

οῷρα. “σοι οἷμοιο «Φομοςῶδ ε δὶ οὐχκεμὶ θυμεῶ 

πεμιβλΕο .“τοϊςκοιοισοο μεταγνῶλρασὶ διανμ ὀμεοσὶ 

δ ουον ἐνὶ “σλεόμεας καὶ 4 μάλα. καρτδος ἀπ 

δι ̓πτιξαυ βαγατομτε κακὸν κιοὰ πῆρα μελααμαψ . 

τογαζοδυσενς καῖα. Ἀαιρβογι ἐπ ὶσ- ὑλέόριεμου βαΐλεμ τῶ. 

᾿αὑ7ικ ρυὩΝ «-πραλοῖο Ὡ ἂν Χίψος. Ἡλυϑιακῶκν . 

ἐκ λίψθκε επτέρωσε «σας διεόν, ἐκ πατεσε χά ρος. 

βλημιμον . ἀυστοῖκα 2 ἀυλὸς ἃ με βνέτι σσα. χὺς βλβῳ 

ἀμ αῖος ἀμδιρομίέοιο- θοωςῶλα πο ὁ ὅϊο  ώσεζα. αν 

ὦσι “οὐ. τλῆξας αὐ 2. ἤξχαϊα χόσιυ Ἔραφ Ε, 

στο ε κρέα. Το ΤΩ δὲ ῷο ραώίδρο - “Το Ρν παλσιμι 

μιύμογηρες καΤα Ὡλώμα, ὅτσσως Ἰῶλον ἃ μὸν ρα. “σε σοῦΤα. « 

ἐκῶλ ε ϑρόψωψ ἀγόρουσαν ορινϑεῤγες κατα λώμα 

“σαύϊοσετοτα τῆ αἰμού ες ἐν τομίτους -σοτὶ “τοίχους, 

ψΨὩλεσὰ ατὶς ἐν 9. αλκίμομ ἔγχος ἐλέοϑοι. 



γἀκ εἰονῶλοδιυσικα. χολωσπεοισν ἐπ κο ημ . 
Ξ 4νΕ.- «κακῶς αν δρῶν τοξαί ζέσις ουκεταεϑλων 

ὅθον αὐ ιᾶσάς. νῶν τοοι σῶς ὠμπισὺς ὄλεϑρος, ; 

-ω γὰρ ὯΝ ψνώω Φωῶτ-α. καεκ-τανγες ὃς μέγαρῖαος 

[Κουρων᾽ ἀν ἰθάχκα “τῶσέψβαίδε ἐνόκον ̓Ἴὥλομσται - 

᾿Ισηκεμἐκαστος ἀψκρ, ἐσ (η Φάσαν ουκεβέλορτια, 

ἀγλρο. κατα κι τιέγαι “στὸ δὲγη γησΣ ΟΣ ονκέμόασαν 

ὡς δ σῷιψ καὶ ἀρζβιρην ολεϑρον --ς ρα τεφατῆ: ο- 

τουκῶζα ρὰ ττοὸ ὄρει. ἰδὼν πρβο θεῖ “πολυμιϊ 150 

[Ἢ κως δ μίαν ἐφ στκ εϑ' Ὁ υττὐτιροσσὸν οι 2. ἱγεέοϑοα 

Φλίμον ἀπὸ “τρώω ν, πτίμοι κατΤεκ φρέχε οἴγκον, 

ὠύϊουττε φώομποος υ-πσεμιμαάοϑ υμα κα. . 

δμκωμσὶν δὲ γωωκμξὶ πσαρδυμαί εοϑε βίακως, 

᾿ξ πσεθεους Ὡιήσαϊζτες͵ δὲ ὀνραγὸμ ἄψρωε Χουσὴν, 

ὃς τοὐτὶμαμθρώπτων μεμιεσὴμ κα 7οόπσιοϑ-εμ ἐστεοϑ αι 

οϑυοσεως 

ψυμοιμ κιὰ ττα σὴν ὁλεέθρον -ῷ ρα τεφΗ τε σα. 

[ΠῚ ας ῷα“το 7 ονεῶξα ρα. “σα ύϊϊαςεντο χλωρὸν δος φλε Ν 

-σαπὴΐ ἡμὲν δε ἕκαςος Ὀτση φύγοι ἀπσὼυ οἌεθρομ ᾿ 

ὄρυμα. χος δὲμ!ίμοιος αμ βόμιμος “προσεζσιν . 

φλὼ ϑιδδινστεὺς θα κησίος φληλον βας, 

στ αὐτοῦ μα ἢ μοχὰ πες σα. ρέ ζεσνκον ἀ Χχαιο ἱ, 

-τολλα μὴ ὧν μι ἐγαίροισιυ ατ άοϑαλα. πολλά ζετο, 

ἀλλὸ δὰ ῬΩΝΝ κῴτα, "ὃς αὐτοῖος; τ λέτο παύων γροῦ 

πύργοι εδυστοος γὰρ «τίκλεν ταῦ ἐργα;, 

ὅτι γαΐμουστόοσον κε εὐέρηλθεροα ὅπ Χχαστίζων, 

«ἰλλϑήα, Φρονεων “τοῦ διονκ. ἐπ λεοσε χερομίωμ, 

ὀφρὶ Ἰθαΐκιπς καῖα. ήμου ἐν κΤίδεεμνς βασιτλεοι 

ἀω τος - ἴοι σον “σαϊῶλα. ΔΝ Τ, υνμν λοχῆσας- 

υώωζλὸ μὲν ὧν μοὶ ρη“σεφαῖαι - συ ϑὲ ἐφηλεολοαῶν, 

σῶμ. αἸάραμμεςοσιοθεν ἀρέοσα ἐψοῖ καΐῖα. Ὡῆμ ον 

Ὁοσά τοοι ἐκ επτόϊαι καὶ 2 ἡ δόσε ἐμ “εεγαίροισιν, 

στίμιω αμφὶοἷ γοῦῖ ες ἐφκοσαΐθοιογέκα πος, 

χαλκόμτε χρυσόντα πσοζλώσομ φσόκεσου κὴρ 

ἴανϑα πρίν τι ϑεμ εοσ ζι ον γεελχολώοϑα 

ἭἝ Ὁγῶδαρ ὑπόδρα Ἰῶιὼν “προσέφη “σολυμοι 'ς ὀϑλυοσεναο .. 

δυρύμα. Χίον ον {μοι “παρώϊα. “αὐτο ποῦλοισ-Ε. 

Ὅεγαστος δὶ ϑὼ ἐστὶ γε '4-τοϑεν αἀλλεσσιθάσεε, 

σεν ὡς ώμι χέρα «: ἐμὰ ε Ἀκξαιμὶ Φόνοιο, 

“σρπασαν Ἀγνηηηρας υπϑρασίων: ἀπροτοσοσι - 



υῶ νμίψτσα ρα κι φασι ἱγαψτίον πνέμα, Χεοϑαι, 

Ἂν φάγ ἋΣ ὅςκεν βαγαῖον καὶ κηρας αλυξν- 

αλλασομον ᾧ ἄνξεοϑτω ς οἵοχεσι αὐ ὀλεθρον - 

«α΄ “το “Τώνζ Τῶν Ἄν στοο γοιωαῖα. καὶ φίλον ὑτορ .. 

τοϊσιγος ἀζρν μα-χος “προσεφώμεε ὃ ὀιστεδον ᾧ αὐστς ὁ. 

νὰ Φίλοι ὅτὰρ σι χῆσᾳ᾿ αι Ἡρ ὅζλε χέρας ααπῆους, 

ἀλλέσσα ἐλαιβε “τόξον ἐν ξοον ΡΝ: ῷα ρεττρὰν 

ΏΛλον ἀπὸ ξεσγον τοξασέτω ᾽φοῦκε “παύϊας 

ἄμμε κααικτρά . ὄνα.. μιγησῶμ. εβα. χάρμης, 

Φακ γωραλνα ασασαοϑεκοὶ αγτησ' χοϑέβανσέζας 

ζὼῳ ὡκνμ ὀρὼν . 2 7ὼ πάντες εχωμεμ 

αϑρόοι ̓ ἀκεμὶν ονῶλοῦς α΄ὐτώσομοεμμῶνε ϑυραίων 

᾿ἐλθωμ ρῶν αν Ὁ ἀσὺ7ὺύ-βοικοα ὡκίςσα. Ὑερη το . 

στ-ὥκεσοα. χόνποος ΟΝ ρυώ χαῖται τοξασαυτο : 

ς τανε Φωψισας ἀρνσαῖο Φοστηξενον οξν. 

χάλκεον ἀμ φοπτερωϑεμ ακα' μένον, ἀλιτοξεσσωῖ οΨῳ 

σμιβελαλέα χων - ΤΟΝ ὅμιρῖ {2 τος ὁζδνοσενς͵ 

ὲ οῳ α΄φοπτροῖς. βαίλε ἕς αῆθος ταύε και μαζὸν «ἢ 

ἐμ δὲδι πσατι ῆξε ϑοον βέλος «ἐκ. ἀρα- Χχάρ ὃς 

Φαΐστγαινου ἐδὲε χαμκαφε- πυδίρρκδας ΦῈ ἜΡ. τεζη 

[Καύσσιεσε Ὡα νηϑείς «αὐτοῦ. δϑατα. Χόνεῳ ραῷ Ε, 

καὶ δέτσα εἰ αμφικυτελλομ δὲ χϑονα Τύτῆ ἐμ. Πώπτω 

ϑυμ ὦ ἀγιαίϑωψ ποσὶ δὲ θρόψον α μιφοττεεροισι 

λακτίζων ἐτίναξε: και τοφϑαλμιομῶι ἐχνταὰ χλυς 
ἀμ φίγομ οςζλ᾽ οϑδυσος σατο κιυζλαλίμοιο 

αγτιος αἷξας- φρα οδὲ ᾷασ γάνομν οξν, 

Φνυςὸ δι᾿ 43 4φεθνραωψ. αἌλα ρα μεν ᾧϑη 

στηλέμα χοὸς καϊοσἰοϑε βαλὼν χαλκηρεῖ Ὡιουρὶ 

μων μεοσηγυς͵ δια. δὲ σπηθεσιφιν ἔλα οσ.: . 

ϑουσησεν ϑεσσεσὼν͵ χϑόμα 2, ἤλασεσσα 7 μι τότ. 

σλεμα. ΧοςΏ. απ ὐόρουσε λισσὼν ὥολι Χοσ-κῖον ἐγ Χχος, 

εὐοῦ ἐν απ φιψόμω «ϑοᾶ γὼ ρ2λίεμηήτίς χακὼμ 

ἜΓ χος ἀγελκομ. ἰοὺ δΟλὶ χόσπκίον, κ ἐλάσήε 

φασγάνω αἰἴξας ἀὲ με ππροτσρηψεὶ πνήας . 

βη δὲ ϑεωψ, μαλαῦι ὦ ὦκα, Φίλον σα-τέρ ̓ ἀσαφίκαγιψ ἣ 

ἀγχονῶν ἵσπα μεμος᾿ “σσεα. τ ἔσεύϊα. “ροσινῶλα Α 

ὼ τὰ τῇ . νὭλιτοι σάκος σισω καὶ 2 ὑο δοῦρ Ε, 

κα κιωωμεέωεν "Χχαιλκον ἐστὶ κροσάφοις: ρδρααψ; 

ἀυπτοόςτα μφὶ ςαλῴμοιὶ ἰὼν "Ὡλώσω δὲ συοώτιι, 



Κὰ στΞῦ βονκόλω ὄίγγοι. “ΤΟ γευ Χχκοϑοι γὰρ αμιάμοῳ - 

Ὕ' ὀρῶλασσα μἠβόμεγος “προσέφη τολυμ ἶης οδνοσένς ὁ 

οἷσε θέων, εἰωςμοι μιώσοϑαι “να ροϊ οὶ, 

“μας σοκιμισωσὶ θυράων μιοιῶου ἐομγτα, « 

ὅ ς Φαῖποο «“πκλέμαχος δὲ φίλω σε 496 ο παι - 

ΘλΩΝ πεέμαι ϑαλείμον, ὅδὲ δι κλυτα͵Τά χεα κῴτον, 

᾿εὐϑεῳ τίοσα-ρα καλὰ σα κε ἐξελε ον ρυ Τα οκώ, 

καὶ φάναι ἡ λὴ κιωέας χαλκῆρας ὶ νοδασῴς - 

βκ δὲ Φεέρωμ- .μαλαξὦκα Φῖλον “ατίρ ρἄσα Φίκαψε . 

ἀν τοῦϑε “ρώτισα, “δ χροὶ ἡδκλυζδνο χαλκὸν “Ὁ 

ὡς ἀύτως το δμιῶε Ὡινεοϑω -΄--χεα.καλω- 

᾿ἐσαψῶξα μφοδυσμα. 2 αἴφρογα “ποικίλομοιν τ . 

αὐἹορ Ὁγοφρα δὰ αὐ αμιὠαοϑο ἔσαν ἱοὶ, 

τόφρα. μιψασαρων “μαγοαφε εἰμὶ οἴκω 

βαλλε-στῖτν σικόμεμος- “τοι αγχίσηψοι ἐσ  Τῆον Ὁ 

ὐἹὰρ ἐσ λίπον ζοὶ οσάνομττα, ἄμα κα, 

“τόξον μὲν “πρὸς παθμον ἐν τα βέος μεγάροιο 

᾿ἐκλῖψεν ἑπαίμιεναι “προς ἐνώσσια. σα μι ῷα νοωῦ]α. «᾿ 

ἀυστος  ἀμφωμοισὶ σαΐκος ϑέστ-ο “τῖρα βελυμ μου Ἡ 

κρατῶ ἐαϊφθίμι κιιωέην ᾿ενπουκον εβκγοεν, 
σουρῖν, ϑάμου δελόφος καϑ' θεν ἐμόν . 

λΈροῶ αλκῖμα, δον. δίνω κεκορυβϑλέίψα. χαλκῶ- 
ὁρσοῦν ΡΗ ὄιότος ἐσπκεμ ἐλ μττω ἐμὶ “τοοὶ Χὼ . 

“κ ρο τ᾿ ον δὲ “σαρουζδομε ἐυσζαθέος ψβεηπερδοδ 

ἂμ ὅζλοςες Ἀαύώρηρ «σανίδες ε Χουν ὅτ: ὩΠΞΜΝΝ . 

στῶ ὀϑυσευς αἰρεῤραλαν, ἀπέ, ΕΣ υφορβὸν 

ἑτα ὁτας χαΐϊας 3 μα. δὺς ΦΘΊΝ Ὑἱθετεφορμεν Ρ 

“οι ἀὐέλμος μαι επτος “αὐ ἐοσ ̓ ποϊφαύργκεων 

ᾧ; Φίλοι. ὕκαν διτιςς ἁψορσοϑυ ρὴν ἀναών, 

Κὰ {ποι χωτσὺ δου νὶν ὠκῖσα. Ὑέμονττο “ 

τῶκε ταί χόνστος ἀψὰρ γὴν νααῖα. τοξάσοωυτο . 

Τ' ὉμΏΔ ὄυτε πο ροσεψτε μελάψβιος σιπσόλος σιγῶν ̓ 

ὥσστως ες; ἀμ ἐάν» δεϊδρεφὲς. ἀγχιία ἄρ ανῶς 

ἑωλιςκαλεω βυ "ρέξα. καὶ διαιρῇ «“Λέορ “-όμα. λαύρης . 

καὐκες τα ας ἐρύκοι ἀνλρ ὅςταλκίρος 4μ. 

ἀλλά γεϑ) ὑμῖν “-ὗχε ̓ ἐγῴχω ϑωρηχϑήμαι 

ἐκ ϑα λα εον «ἶεμθὲμ [ὰ ροἷομ αι ς ουζλέσση δην. 

“-ὄχεα. κα ϊϑίοϑω δῶ υσεὺς κα φαιῶὶμ οοὗ ὅος- δ 

ᾧ} ςε υὧν αμεθωμε “ελαΐψθιος αἰ-τσόλος “ἰὼν 



ἐς θαλάμους ὀδυσποςΐ Ξθιμουμρά ρθε ἐγαίρμ, 

ἴεμθεμ δώδεκα αὐοὴ σαΐκε ̓ ἐξελε “τ οσ αγὸνε  ϑιοῦρα. . 

Κὰ τόσας κιμίας χαλκήρεας ἵσο “οδα οσέας, 

βιϑ ἱξεεμαι - .μαλα “ς᾽ ὦκα Φερωψ μηδανησν ἼὭλωκ. ε. 

[ΚΤ τοδιυογῖος λῴ τὸ γοιωατα. »καἱ Φίλον Ἀ“ΤῸρ . 

ὡς διβαλλομε ἔψονς ἸΩΔΕΙ ἄχεα. χῷσὶ δὲ ὄλονρα- 

μακρά: “τναίοσοῦας μία. 2 ]ὼ Φοιψο ἐργον . 

ἀνα 2 Δὲ τηλεμα, χον ἔσεα. τῇ ἐρθυζα. προσηύδα, : 

σ-λεμα Χ- «ἡ μαΐλα. αιστιςε « μεγαροισί Ὑγωμσιγκὧψ 

νῶϊ σοττρωά “σολερομ κακὸν Με :μελαυθάς » 

ἝἜ ἐνῷ ὡτηλέμα. Χος πασυψυμιγος αὐἹίον ᾿ἡνόνα. - 

ὥτσα τῷ Ξ ὠῖος ἐγὼ “ΤΌΟΩΝ ΕΎ γκμβροτον δυϑέτοῖς ὅγος 

αὐστοῖος͵ ὃς ϑαιλα μιοιο ϑυρίω ανκιγώς αραρῦαψ 

καλλίπτον ἐγκλίγας : “Ἰὼν δὲ σκοῖσος κεν αμήμωμ 

ἀλλ θὲ Δ" εἐὐλεσαε θύρην ἐπίθες θαλάμοιο 

ΓΙ Φρασαι τίς ἀρ εαὶ Ὑγκυσιν ὧν Μ7α δὲ ρεζᾧ- 

μὲς δολίοιο μελαγϑενς Ἴομευ οἵω . 

ὡ ςὁϊ μέντοιαντα. “πρὸς αλληλους φὐγορώρογα . 

θη Ὁ ΌΣΜΑΣῚΝ ϑώλαμοὸμ δὲ μαλαγθιδες αἰπόλος αὐ γῷ υ, 

Οισὼν τ χεα καλα. μομσεῶδε δος: ἀφόρβϑε . 

ἄνκψα. Ωὐοδίνοσκα. "προσεφών 11 γγνς ἐοψ τα. - 

ὩαἸογεγὲς λαερτίαιθ πολνέν χα μοϑνοσ ὅν - 

[Κένος “οὡπαϊδληλος: ἀγὰρ “ὸῳ οἷοι, εϑ'ομοὶ 

᾿Ἔρχέγαιε ἐςϑαλαιμομισν ν ϑέμοι νημιερτοὶς ἐμίαττες 

᾿μμεῖν ἀπσοκτάγω οὐκ ρῴογων τεγένωμαι- 

κεσοὶ ἐνμθαζαγω ᾿ψυτυδβασίας ἀπ ποστοῖση 

συολλας- Ὁοσας ὄντος ἐξ σσα7ο σῶ ἐμὲ δίκω - 

Ἵ ΗΝ ὡ'ιὰσσαμήβομεμος “τροσέφα “σολυμκτις ὀδνοσ( ς. 

Ἦτο ἐγὼ κατκλεμαςχος μιψηση ρας ἀ[αωους 

σ᾽ χσομι ΟὙὐΤοοϑν μιεγαίρωψ μαλα-σερ μεμα σας. 

οΦῶϊ 2 α“σοσρέζαντε “σόϑδαςκαὶ χά ρας υσῦϑεν 

ἐς θαλαμον ξα λέν σανίδας Φι᾿ ἐκ δῆσαι σσσσῖοϑε- 

σ΄ ἀρὴν δὲ “λεκ τὴν εξ ἀυστοοῦ τος ρναντε 

Κίον αἀὐν" ηλὰν ἐρύσαι “σελαίσαυτε ϑοκ οἷσῖῳ - 

ὡσκαν θα. ζωδςε ἐὼν, χαλονάλγα, ΄-σασ- ΧΗ. 

κ᾽ ε ̓ φαϑ'ξίδέα ρα. τον μαλασλν κλνον, ἌΧ ὑτίθο το . 

ρὼν ΟΝ ἱμν ἐς βάλα ει ον λαιβέτην διελεῖν, εν δὸν ἐοὶ ἐοξ τοσ. - 

“τοι δμ θαλάμοιομιυχον καΤὰ τ’ ἀ χεἐρά γα.» 

11 
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“το ὃν ἐσαν κα τρθε σαρα. σα θμοοισὶ μι εμομσττε Ὁ 



ἐΞ 

δ:,9υ-τ ἐ Ρ' ουδοὸν εβαψε μελάγθιος αἰσσολος ἀγών, 

τὴν ἡ ὑτερα θὰ χέρι Φίρων κα λίω νφαλάαψ.- 
τι ΩΣ στέρη σαΐκος ὄωρνυ Ὑέρομ σεσαλαγμ μον α Φὴ 

λαε ρτεω “μρώος ὁ κου ρων Φορεεσ'κ. 6- 

ὩΑντότε Ὑκὸὴ κ({το ῥαφὰ ὡαἐλελωῖοϊ μα ὡψ - 

“τὼ ἂρ ἐπσαῖξα νϑ᾽ ὃ ἐλ ΤΡ ἐρυσα γεμὴνε εἰστω 

κου ἀνα “ἰμδια πσεδ Ὡιέχαμαὶ φάλον ἃ χυνμιμοι γὰρ 

σιὼ δε πτοῦδας χέρας τ Γ εδεομ θυμα- γεὶῖ ὥιισμιώ, 

δᾷ; μαλ᾽ σόοσρέζα γῖε ζαϊα μυϑὲς ὡςεκελίυσεμ 

ἡος λαέρταο σολν τ΄λας Ὡαῖος οδυοσ ας . 

σ'ἄρῳ ιὲ-σλεκτὼ εξ αὖον ποήρημα τι. 

Κζιοῦ αυν υλὼ ἐρνσαν, παέλασα γε δογοοῖσι - 

ὃ νῶι ϊκ δττομεῶν “προσέφης εὐμ διε συβώτοα. ᾿ 

ψυὼ μιὰ κι μάλα. “σαγχν μελαΐγϑιε ἐύκτα. Φυλαξής 

ἄζ,νη εὐὶ μαλακη καά λέγε: ἐψος ως επυτέοικεν : 

ὀυδ᾽εσεγηρι γα σα ρὠκεαμοῖο βοάων 

Ἀισ ἡ ἐπα Χορ μη Χρνυσόβρογος, ἁνίκα γιμής, 

ἄια-ς μιψασῃιριοΣ! ᾿ δορεον καταύναιτα. “σἰνεοϑοι » . 

ὡ «ὁ μὰ ἄνβ᾽ λέλφτῆοταϑεὶς͵ ὁλοῦ ἐμὶ ὩΔεσκῶ. ὁ 

“το ὩΔεεΤτ ἄχεα. διωπτεβυ ΡῊΨ τεσ ϑέμτοεῷα ἡμὴν 

βατω “ς οϑωσιία, ϑαίφρογα. πποικἴλομοντην, 

Ἔγϑα. »έμος πνέοντες ἐφέσαισαν δι» ὲν ἐσονῦνον 

τίοσαρες «ὁ Ὡ ̓ ὑπτοοϑε μον “πολέεοτε γκ αὶ ξοϑ' λον 

“τοῖοι εσαγ χίμιολον θυγαύτηρ νας κλθῳ ἀαϑηξη - 

μεεμστιορὶ ᾿φδνομέψν, "πεν έλεας κὸδε καὶ αὐδίω «ὦ 

ἐν οϑυσενς Ὕκθεσεν ἰὸ Ἰδὼν καὶ μϑον {σε . 

ἡ μστορ ἀμίυου «οἰ μνῆσαι Ὡιστιαίροιο φίλοιο 

αχα[αϑα. δέζεσικον ὅμηλίχκ Φέμοοι ἐοσΐ Ὁ 

εἰἰφα.τοιόμενος Λα οοΣόομ ἐμιμεμα ϑημ ΗΜ. 

μινβσηρες 2 ᾿ πτοέρωβερ ὅμοκλεου ἐκ. μιε[αΐροιο ᾿ 

“τρῶτοεΤίω γεγένε τα ε ζω μα σορίδιης αὙγέλαος- 

μεέμστορ .μησισσεεοσι ἐτύμς “σευ θεσὴν οδυοσ ἄς 

μιψαστηρεον: μα χεοϑαι. .  ξευωερεεμαι δε δι αυστεῶ - 

ὥϑὲ γὰρ ἁμιτέβοόνζεψμοου “οελεεοϑα οἰὼώ- 

ὅσ στεκεμτου-τονς καττέομεν “σατερ δὲκοὶ ον, 

ἐν δέον “τοισῖν ἔσσάποα. “σεφησεαι ὅτα, μιεμοιμεις 

᾿ρϑήν ἐ »-εγαΐροις «ὦ Ὁ ἀὐσγοῦν κραα σττίσᾷς ὡς 

Τὰρ ἐσσὶ υμέωγζε βίας αφελώμεβα χαλκώ.- 

Κιτμα 9 ὁπδοσαύτοι ες 7α.τ' ἐν ϑιοϑὶ κατα. ϑυρηφὶ ᾿ 



“τοῖσι Ὡέόθλνοσῖος μία, μίξομιεν ουδε δι νας 
ζὠφν ἐμ μιαροισῖν ἐάσομεν ὀνϑὲ ϑυίαπρας » 

ὀνῶι αλοχον κεν καῖα ἃ ονπσολά ἐν. 

ῷ ς φα τ . ἀθημοάν δὲ χολώσαϊο κηροϑὶ κμἄλλομ δ 

ϑφκεον ἐν Ὡοϑνοκα. χολωποοισῳ ἐσ εεοσιν Ὁ 

ἀκα: σοϊγοδιυσάν μέμος ̓ μοσέδον ουδλετης ς αἌκῃ 

Ὅτ ὁταμφελιμιλόνκωλέμω δυτοατβῴν 

ἐϊνα Φ εξ βώεοσιμε ἐκαρμαο μωλερεές α«(- 

“σολλους Φίαγδρα ς᾽ σσεῷμες ἐν «γῇ λον τι» 

, σπ Ὡιἤλω βονλὴ “πριαΐμον “σὐλὶς όψρναγυα, . 

“αυὖς δὴ γιῶ ὕτοεσομλημον καὶ κΤημα ϑ κα μές 

αντα μγμοταρῶν, ὁλοῷν βέδις αἈκῖμος μαι ̓ 

ὡλλαζε δῶρο πεσὸν παφίρέμ: ἴσια στο καὶ ΖΔ ε ἐρΎοΥ . 

ὀφρ᾿ φζλις ὁ δι ός τοὶ ἐμ ἀνθ ραϊσι Ἰ διυσιδεεμέεοσὶ 

μι τωρ αλκὶμίδας δὲ βγεοίαες α΄ὐοτ μα . 

" ρα: καὶ ὀυπσω “αΎ Χχν αοἴϑον τ Ῥαλκέα ψί υἵκνψ, 

ἀλλία  ἀραοϑε νεοςτεκὰ ἀλκῆς πὰ φρτιζεμ 

ἐμὰν οδίνοσκος ἰὰ δὰ δον κνϑδὰα λίμοιο- 

ΣΝ αἰθαλοφος αψο.- ἐ κείατροιο μέλαθρον 

ἔτι αψαίξασα, χελιδομιῖ ἱκελκν αμτίω- 

ξενμσῆρα ς Ὡιώσπρωωε ζὥλαμαο-ςο ρΐδοις αγίλαος . 

ὄφρμωομοςτε καὶ ἀμφιμιεδωυ ὩΔκμιοο τῆ. ὁλεμοςῖεα ὅ 

πάσα νδροετε ππολυκ τορίδνις͵ “σολνβοεῖε ϑιαΐφρων . 

ὁ ἱ γὰρ μιυκαβρὼν «ρέῃ σαν ̓ εξοχ χάρισοι . 

ονοι τ᾽ ̓ εζωον “ϑισε Γυχεωμεμαί χομστο - 

“τους 2. ποννεδαμαογεβιος κααρφεες Ἰοὶ . 

“τος 2. ἀτέλεως μΟ-ἐψστεμ ἐσσος πραύ]εοσ! ποιφαύσκον ᾿ 

[Ἢ Φίλοι - ΟΝ στ Χχησά ἀψὰρ Οὗνε χέρας σα γῆονς.. 

Κὰ δ δι μαμσπττωρλθ εβν κερὰ ἐνγριατα. ψτὼν.- 

δὲ Ὡ οἷοι λσομται ἐσσὶ “σρώτικσι βύρησι . 

πῶ εν μμκαίμα. σάψτες ἐφίᾷε δον ρϑῖο κμαχκραὶ ᾿ 

ἀλλὰ γεϑ' ὅ οἱ εξ “πρῶτον ἀκογτίο αὐτοίνς ἐπστοϑὶ ζάς 

“ὦν οδινογῆα, ζλίοϑαι, σὰ ἈΡΝΝ ἈΡΘ: ρίοϑιοι ̓ 

τῶν πὐδθων ς ον κάϑοςε τὸν ὅνστοος Ὺ- “υἱσιμοῖν . 

Ὁ εἶἰφα 9 δὶ Ὥ άρα. πσαῦυϊες ακόγτίσαν ὡς ἐκλόυσε. . 
, ἵεμεψοι - φο . δέσολλα ἐττώσϊα. βηκερὶ ἀθήμη δ 

“συν δγος μὲν σα ϑμιὸν ἐναα βέος μεεαροιο 

δ εβληκᾳ ἄγος δὲ ϑύρω πνκίγως ἀραρῦαν . 

ὄνον ὥ δ εν “τ-οὶ Χὼ μελίη πίσε Χχαλκοβάρηα . 

ὙΤ| 



αὐ]Ἱὰ Ρ ἐσφδν ὸ δούραταλά αγο μιγηπῆρον - 

“τοὺς ἀρα- μ υϑὼν Ρ ΧΕ πολύτλας 2 τος οῦννοσ ἐς. 

[Ἢ φίλον - ΝΟ Ὴ μέμκεν ἐγὼν ΥΡῚ Φ ΨΆΜΜΟΥ, αμκὶ 

0) 

μιυκοαηρὼν ἐς Ὁμῖλον αἰκομτοίσαι͵ δὶ κεραία σὶν 

ἁμίας ἐξεναιρίξαι ἐπσὶ “σροτοέροισι κακοῖσὶμ 

εἶἐφα ϑ' -διῶζα ρα “πσαγτες ἃ κορτσαν οξέα, ΖΛ οῦρα. 

ἀνπ-α7ιτυσκομ ἐμοὶ «Ὡλημ οτολεμονλλλν οδνοσ ά ς 

ὄδρνα δὺψ Ζιαρατνλέμα,χος -ελαῖον δὲσυβώσος . 

“σεἰσαγϑιρον Ζ, ἀρ ἐσεῷνε βοὼν σιβουκόλος ὌΜΡΆΡ . 

διμὲν ἐυάήϑα μα πταγες δόνα ξ' ἔλον ἀσγετοου ουόνας» 

ἀγα ἡρες αρ ἐχώρησαν .. ἀαβδιο τα υσδοῦ Με. 

“τοῖς Ὡὐαρ ἐπλιξαν ϑέκνον Ω. εξ ̓γχε “ελορστο . 

ἄυσγεῖς Ὡιὲ βγηστη βες αὐκόγτίσαν ὅξέα, προ λος: . 

ἱεμιεμοι “τὰ, δὲπσόλλα. ἐτ-ώστα. ϑέγκ ἐν ἃ ϑήμῃ - 

στ-ὼμ δέηος ἀλλὰ στα ϑμ ον ἐνσαϑέος μεε[αΐροιῖο Ἢ 

Θεβλιηκά δηος δὲ θυρην “συκ ἱνῶς αραρηαν ᾧ 

ἀλλονυῶα. ἐμστοοὶ Χχὼ μελίκ “σέσε χκαλκοξαρῴα, . 

ἀμφιμεδιων δ᾽ αραϊηλεμα. Χον βαλε χάρισι καρσῶ 

λίγδοην . ἀκρη» δὲ δίγὸν ϑηλησαῖο χαλκος- 

Κτισύστος αασμοῦος υ-σὲρ σαίκος εγ Χεὶῖ μακρὼῶ, 

ὦμον ἐπε ρα γεν “τοῦδ᾽ τερτῆ αο οἱτῆεῶν τρα ζΕ. 

“ὝἼΟΣ ἄτα μι φοδυσβα, 2ιαἴφρογα “σοικϊλομιτίω 

δι γησμιρὼμ ἐς Ομῖλου ἀκομτίσαν ὀξέα. ϑοῦρα. . 

ὀὐγθνιυτρός ρεδλαρμδμῖ « (ἀλετῆ ολίπσορϑοςς οδνοσ δες. 

ἀμ φιμεδούία. δὲ τηλέμκα χοὸς πσόλυβομ δὲ συβώτης . 

Κτισίτσον φ ἘΡ ̓ὑυέτα. βοῶν ἐ-στἱβουκόλος: ἀψὴρ 

βεβληκᾳ -ρος σῆϑος «ἔπ ὀυξαύμ γος δὲ ππροσκνόνα. . 

ὦ Ὁ “σολυθερσίδη Φιλ οκέρτομε, μισυσῖε τπάμσαν 

Ἄκωψν ἀφραϑίης μιία. τ ᾷ- ὄνος ϑεοῖσὶ 

μινϑον ἐυύτροξα, σφ “σολὺ Φε ἐρτιδοί φσὶ 

στοῦ τοσοοι αμτοὶ πτοδὸς ξάμμιον Ὁ Ουσοτ' τ ϑωκας 

αψτήϑεω οδυσηὶ δόμον κατα λητιδοομστο -᾿ 

" ΤῊΣ βοῶν ελίκωμ πο διν ἀλιοοὶς "αὐαὰρ οϑινοσ εξ 

ὄνπτα. δια μια, σορί δὴν ὁ αοσ' χεέδου ἐ εὙΧεὶ μακρῶ . 

“τηλερα. Χος 2. ̓δϑνγορίδ ἊΨ λφώκρι τον οὐ-τ-α. 

“λουρὶ μέσου γκεεψεῶμα.- Ὁ Ἰασταρὸ δὲ χαλκὸν, ἐλαδσεμ . 

πρῖσε δὲ σσρηνης, χϑόνα. Δ μλαισεσσαμτὶμοεώσσω- 

διὰ τότ αϑεμαὶν φϑισίμροστοον αἰγὶ 2. ἀγέσ χε 

Ὁ} όϑεν εξ οροφας͵ ττῶμδεφρέψες ὑχήοἶνϑεν - 



δ:2. ἐφεβουστο καΤα. μαι ρον βοις ὡς ἐγέλα αι. 

τὰς μέμτωολος οἰςγρὸς ἐφορμενβς ἐδ ομηστ 

ὥρκ ῳ ̓φαρῖμῃ ὄσπετ μμαα. μακ ρα- “σελομτ . 

διῶζως ταιγυσυ οὶ [α μ΄’ Γὠγυχες γχκυλοχῴλαι, 

ἐξ ὁρέων! εἌβομτ-ες τργίϑεονῚ βορῶσ! 

τα μέψτεμι τ εἐδήω ψέφεα. “ἰΠώοτονσοι Ἑεμσττα . 

δι Ὡ. “τεῖας ολεκονσῖν “ταλμψοι, ονδι της αλκὴ 

᾿ γἱνίω εἰ ουδὲ ἐν - Χαιρονοὶ Ζλεταμερεςς ἀΎὝΡΗ . 

«ἃ ρα Τοὶ Ἀγισῆρας ἐπσεοσ ὕλεεμοι καΤα δϑώμα. 

στυπῆουν ἐπὶ ; προφα δὴν, “τὥμδιε σόμος ὠρυυτα ἀκα 

κρασπεωμτυτῆομψων - δασσεδον “,ιασσανδιματ; ὃνεῦ - 

Ἀειώδιηης 2. οὔνυσίος ἐππσεοσ υμ. ἐψος λάζε Ὑγουμων . 

Κάώμιν Αϊοσόμεμος στα. “πῇεροεῖα. “σροσκύδοα, . 

Ὑγουωοῦμ αἰσοδιυσιδ σν χε "ἀλϑλεο κώ μελ ἔν σον - 

ὀνγάρσστο τινα. Φεημοὶ [μωσακ ῶψ ἐμ μεαροισῖν 

᾿ψ-υεῖμ -ὀνῶὰ ἐτο βέξαι αΤαίοϑα λον αλλα. καὶ δέους 

“πσαύεσκον μινμσηρας Ὁπτιεοιαῦταίγε ῥέςϑι : 

δα μοὶ ουτυ εἰβομστο κακῶν ἀπὸ χήρας ἐχεοϑαι ᾿ 

“τὸ καὶ αα οϑ'α λίνον ἃ ἐκ έα. πότημον ἐπυτέαχτον - 

οὐἹὰρ ἐγὼ μια Ἰοισὶ ἂνοσκόος ον εν ἐοργὼς 

Κῴοομαι .ῳσουκ. ἐσ Χχαρρις μαι υϊοϑ᾽ ἀς Ῥγέων - 

᾿μΏαρ σσόδρα. ἵϑὼμ “σροσέφη“σολυρητὶς οὐνυοσ ἐς Ὁ 

᾿φλδὺ κα μξο πτοοϊσὶ βυοσκοος ἐὐχέα ἦμα 

-“σολλαίκιίσον κελλάς «ρηρεεμα ἐν μεῖς αἰροϊσί, 

“οηλον ἐμ οἱ νοσοῖο στλος γλυκ ἐροῖο γεψέοϑαι . 

σοὶ Ὡχαλο Χχόμτε φίλην αστίρϑαι »κατέκψα 7εκ ἔοϑ' αι . 

τῷ ὃν καν ϑαΐνατόνίε Ὡιυσηλεγέα. “υροφυγοιοϑα, ᾿ 
δ ρα Φωψιδας ξιῷος εἰλζγο χερὶ “αχήη 

ΚΚίμενον ὁ Ο Ῥαγεέλαος α΄ὐούφοενκε χαμαΐφε. 

Κύαάυόμενος ᾿ “τ Τόρμγε κα-ταυκίμα. μίασομ ἐλαοσε » 

φθεγ[ομιεμου Ὡχα ρα ποῦς καΐρη κομὶκσιν ἐμ χϑη- 

ὃὸς «λύσκα ζι κα ἀγα μέλαιμαν. τυ ϊείδες Ὡιέταοι 

Φκμίος. ὡς Ῥ "δὲ μι τὰ μινησηρσὶν γναάγκπ . 

ζω 2 εν χρεοσῖν τον Φορμιτία. αίγφαν . 

αὙΧΊὶ πὰ ρορσοβύρην χα. δὲ Φρεσι ἱμερμήριξιῳ 

ἐ ἐκδὺς μ εἰαίροιο Ὡλος μεγαῖλονυ “ποτὶ βωμὸρ 

ἐρκε φον᾽ ἱζοιστ- ΤΕ υγμμον ὦ ιϑ'α ρα. “σολλα. 

λατρτας οϑυσ δ κΤεβοὺν ἐσσὶ μιρὶ᾿ ἐκόλον . 

᾿ γουωμ Αΐοσοι το “προσαΐξας ονσιᾳ. 5 

ὌΠ 



ὅδε δὲ ΟἹ Φρογεογτί, Ὡλοάοσαῖο γεερόοῖομ ναι . 

γοῦν ἁ-Γ αο96ι λαΐρτία δὲο ὀϑυσποῖ . 

Ἤτοι Ὃ ὁ Φόρμεϊγία. γλαφνυρν καϊΤεθκκιε χάμάφε. 

μιεοσεγνς Ἀρκτηρος- εἶδ βρόμον ἀρίνροιλον . 

ἐῦος ᾿αὰ τοῦδιυσλα. “προσαίξας, λαβε γούνων ἃ 

Και κὶν λιοσομψος. ἐπα. πήτεροιγτα. “προσανῦλα. . 

Ὑοιωοῦ μιαιστο δὺυσιόν, συ νῶχεμείδνεο και μέλε ΜσΌὩ «- 

ἀὐῶ τοι μι μου οϑς ἄχος σέο, Ἄκιῳ ἀοιδὸμ 

σσεφμε, ὍςΤε θεοῖσι καὶ γθρώποισηῳ ἀφδω- 

ἀ]οδιδακῖος  ἀμὶ ϑεος δῈμοι ἐν Φρεσὴν δΐμιας 

“παντοίας ἐψεφνσεν οἷἐοικα. ΛΕ ΤΙ "παρα εν 

ὥςτε βεῶ “Τὸ μήμελίλαεο ΘΝ ΒΗΘ  ΉΒΎΣ . 

ἱκαικῳταλέμα χοςΤαίὩ. εὙ τσοὶ σὸς φίλος ὅος . 

ὡς ἐγὼ ουστοὶ ἑκὼν ἐς σὸμ Ὡομομονυῶδε ̓ χαστίϑων 

“σωλώμαην μυησηρσῖμ αεἰσοόμοεμος κι μοὶ ὅλα ἡ ττα, - 

ἀλλα. ύλυτολ ἔομψες κκαὰ κρῴοσομες ἄγου ἀναζκη δ 

1) «φαΐτο -“τον Ὡι᾿ ἡκουσὶ ἐρη Ἰς τλλεμ αι τἀ γῷ - 

ἄνξα. Ὡλεον "πατέρα. παροσεφώψεε ἔγγνς εομστ-α. « 

Ἴσιχεο «μὲν οι εϊτουτορς «γαυτῖον ὅτας χαλκῶ, 

Κὰ κηρυκα. μιεδομοα. σαώσομ. εὑ ὃς στ εμ. ὦ, ἀμεὶ 

οἵ ἐμ ἡμι τέρω κηϑεσκετο παιδὸς ἐομττος - 

2 ΑΝ μλδεῖν ἐσσεῷνεφιλοίσειος ᾿ὲ συβώσοης 

με σοὶ α εἐδόληστεμ ὀρίμομέμω κατα δῶμα. 

ζ «φαούτο -“τοῦ Ὡέβκονσε κι δον “σευψνυμέμα. ϑὼς«: 

“αετῆηως γὰρ κάπου ὑπσο ϑρόγον, «μι ἸΔεδΑς ἐρξεα 

ξφο βοὸς γεόϑια ριττον αι λύσων κῆρα. μέλαιψαν - 

ἄν “7α 2έασσὸ θρογον ὦρτο ϑοῶς ιασσέδοιωε βοφημ - 

“τ λέμκα χορ Ὡκὰρ ἐσφτα. “σροσαΐξας λαίβε[οωωωμ - 

Καμὶν ἰοσόμ γος, ἔσα, πῆερόεψτοα. -τὐροσὴν "ὅλα. - 

ζ. φιλ᾽ ἐξὼ μεὲν ΟὨειμῖ- φυξδὸ ̓ σιχεθ ψπέδιε “σαὶ 

καμεσσδιὶ οϑεψέων ὡιηνλισόβμαι ὀξεῖ χαλκώ, 

ανδαρὼν ᾿ιγησηρὼν κε χολωλεῖψος, δι δι ̓ οκ ρον 

κτιάμι «Τα  τερίμι [οίροις σὲ διεγησσῖοι οὐδὸν ( (τιον . 

Ἢ, ομῶνεσσσι μεϑισας “τ ροσέφη -σολν μωστὴς οδνυοσ ας . 

θαΐρσ 4 «αστ ἀϑησόυστος ἐρυσαῖο καὶ ἐσάωσεν, 

οΦ ρα. γρὼς κατα. βνκὸν ἀτὰρ ζπνοϑα. καὶ δύω 

ὡς κακοεργίης δ ερίεσιίη μεγαμείνων - 

ἀλλεξελθόμτεες μεία! αὐῶὶ ̓ εῷοϑ' Ε. ϑνραζε. 

ἐκ Φόμον ἐς ἀνλὴν, σντε καὶ “σολυφηροος αοιϑὸς 



Κ 

ἄρ, δ᾽ γλ' 
ΠΡ αν ἐγὼ καῖα. ἌΝ μα. “ασομησοόμιαι “:Π εἐὐμε ε ΧΡ 8 

Ν ες Φα-“το - “τὼ Ω». Ἔξω βιστον μιε[αΐροιο κιομστ-Ε. » 

ἐζεοϑην “χὰ ραΤώγε “αιος μείζαλον -οοστεὶ ωμοὸν 

“ρα μητοσεσσα ΤΗ͂ «ἰγομτ-ε ᾧομομ “σοτὶ ϑεγείμω ἀκεῖ ο 

“σα τ μγεΨ οἰόδϑυσέυς καϑ'ον δόμον, φτὶς (τ αγϑρὸν 

ζωὸς: ὑπσοκ Ἄοπσεου ΤῸ αλνσιοων κῆρα μελογανὶ ̓ 

“τους ε Ἰδὲ μ μαλα σαντας ἐν αμεατι καὶ κομῖκοῖ 

“σετπεῶστας “σολλους ὡς τῇ χϑνα « ὄνςεϑ λιῆες 

[κοῖλον ε ες αἰγιαλὸν πσολίης, ἐκ τοοϑ-εϑαλαΐοσης - 

“οϊκτύω ἐξερυσαν “-ολνω-σῶ διδιεστεπσαύἝες 

Ἰζύμαϑο λὸς “σοθέομτοες ἐστὶ ξα μαβοισὶ κε χυωστιαι . 

“τῶν μιμταελίος ῷα ἐϑων ἐξφλίο θυμὸν» 

Ἂ “Ἰόταρα μευμστηρες ἐσ αλληλοισὶ κε Χο δ 

ΖΔ Ὰ τότετκλεμα χοῦ “προσεῷν πολνα "τοῖς ὀοδιυοσίς ̓  

ταλέμα. Χ- ἀα εμοι κάλεσον τροφὶ οψ ἀυρυκλέαν 

ὅφρα. “τος Μποοιμῖ “τόμοι καϊαθυμιομε ἐστὶν - 

ἦς πμῦτον «τηλέμκα χος φίλω ἐσουφθο “σαὶ. 

κίμησας δὲ θύρην, προσέφη τροφὸν δυρυκλήαν . 

Ὁ δῦρο ιὰς ορσο Ὑρὴν “σαλα[Ἕἱγὲς ησγ-ε γωσικιὼμ 

Ὁ μ σίτων σκο-σοςεοσὶ καΊω μεαρῆμ Φεραὼν 

ἔν Χο. .κικλισπκεῖσε “σαταρε ἐμὸς ̓ φρα τὶ {σι ὃ 

: ς ὡρ ἐφώψαηστεῳ - “2 λα πῆ ἐρος ̓ υλόθο Ὡνβος « 

ὠτξεν δὲ βν ρας ἐμ ε[αίρων ἀξ; μωιξξα ὀμπτωμ.- 

βηϑ ἱμεν- αυστ-ὶ ρΤηλεέμκα χοὸς “τροοϑ: ̓ ἡγελεομάνεν - 

ρει σαφτοδυσβα, μίχὰ κῆξακ ἐμοισὶ ϑεκ υσὶν 
δι άπ καὶ Ἄνθρω “τ ὐσαλαγμ γον ὥςτε Ἄέομτοα Υ 

ὅς βατε δεβρωκὼς βοὸς ἐρ χΘα α[ραύλοιο . 

““αγῶλαρα ὅ δι ηθόςτε "ϑαρμίαύτα μι Φοτεέρωθεμ 

αἰμι αἼοεμτα. “σελά. .Ὡ 4μὸς Ω'ἰ φ«σσα. Ἰδοέοϑαι, 

ὡ ς οῶιυσευς “σόσυάλα κτοσοδα.ε καὶ χέρας ὑσσῦθεῳ . 

ἽἭΩΝ ὦ ς ον νεκναίςΤε καὶ α απ εον φσιϑοεν ἃ «τα. 

᾿ἰθυσεῳ ρολολνξαι ἐστ εἰ ἱ μία. ἤσίϑερ ἐργον - 

ἀλλοϑυσενς κατέρυκε καὶ ἐσ’ χεθῳ ἱεμεεμημ Ὁ « 

Καάμὶν Φωγησα ς᾽ “σα. “ ἐρόεγττα. “σροσηνδλα. 

ὐϑυμῶ ἅ{εν χαὶ ρε κοὼ Ἴσχεο, "μ"λ. ̓ ολόλνφε. “ 

οὐχ ὅσὶν κα μι ἐμοισὶψ «σα γδιρασίν δυχεεασοθϑω.- 

τουςδὲ δὲ μοϊρεδαίμαονε ϑεῶν καὶ σχέτλια. ̓ ερία. : 

ατῖγα. [ἂρ “τ εἐσγκου ἐσσὶ ἡχβοψίων ἀνθρώπων . 

ὀυκακομ ον ὲ ϑὼ ἐοϑλον τίς σῷφιας ̓ ἀσαφίκοιτο 4 

ἼΤΠΠ 



τοκα α7α οϑιαλίμσῖν «ἀκία, “πσόστμον ἐνοτ ώσοὗ, . 

λλα μῶν σν [{ μα κκαις τὶ ἱ μείαροις καϊαλεζον, 

δύντοεμ Τίμα ζονσί καχὰϊ ὑνλυυττφς ἀσι- 

Ἄγ ὀγαλ γε “τ ροσέφασε Φίλη τροῷος δυρνκλάα. . 

“τοὶ γὰρ ε[ὠτοοϊΤέκ νον αὐληθάην καΤαλέξω - 

τα εὐΤηνκ ομιτοούτοι ἐστὶν ἐψὶμεε[αἑροισὶ [ων ἴκες 

μὰ “Τὰς μέντ᾽ ερίς α- οαιόλαξαμ. τ ἐρία ζοϑαι 

τ ρία τε ξαιμήν καὶ δονλοσυως ἃ ψελχχεοϑ'σε - 

“ἀμ Ὡιώδικα. σα σαι ἀναδιήες ἐσεβησαμ 

δτεμε “τίονσται, στοωϊω -σεψελοσέαψ-᾿ 

“σηλερα Χος ὡὲ ϑέον αὐὼ αεξόρο ὀνυϑὲε μαστηρ 

σημιαμήμ ασικεμὲ ἐσ 2 μιωησ! [' ὑμαιξὶν . 

αλλά γέγων ἀγαθασ, ὑυυδώϊα. οι αἌθερττα, 

πωσκαλο χω͵ τὰ σπτιῖς ϑεὸς ὥσμον ἐπστῶ ρσε- 

Ὑ; Ἰε ρλολετ δας ἀκ θδίμα ἧς προσέφη “πσολυμ. “τος ὀϑινοσς . 

μὐσπΤηγΏ σεγάρε, συλ εμθα δο εἶψαε (βδυβιν 

ἐἌθεμεεν - αὐ “υϑοοϑεν αφκέα, μηχα μόωμ,ττο « 

Ἢ ς ἀρ εφη . γρηὺς ὧν τ ἐκ εαίροιο βεβηκῴ, 

ατίελεουσα. [ωκωξὶ γκαὰ οτιρυωέονσα, μξεοϑοα . 

αὐτὰρ ὁ τηλέμα. χὸμ καὶ βουκόλον ἡδὲὲ συβώσηυ 

ἀφεεκαλεοσάμεμος ἐσσεα τῇ ἐρόεμτα. “σροσηενδα. - 

ἀρχέξε ϑιώγεκνα.ς Φορεάῃ καὶ ἄνω χϑε γυναίκας . 

ὰρ᾽ ἐυφτα. ϑρονονε“υδικαλέας διὲ τρασσέζας 

νδατὶ κιὰ ασογίοισι “σολύβητοοισὶ κα θαίρήν . 

ἀυστ- ἂρ ἐσ δὴ σα ]Πα Ὡλόμομ κατα κοσμιησεοθ- Ε-, 

“Μμωὸς εξα. [ὰ γύμστ-ες ἐν σείθεος μιεγάροϊο 

“εοση[νεΤεβόλον καὶ “μν μοομος᾿ ἐρκέος αὐλὲς 

θήψεμιεψοι ξιφεσιῳ τα ψνην εσὶψ; φσόκε-πασέεωμ 

.}ν χς ἐξα φίλοιοϑε καὶ ἐκ. λελάβοιγτα φροϑύτεις . 

τὼ ἂρ ντὸ μι νσηρσὴν ε τχον,μἰσίορτότε λαϑρη . 

ὧ ς φαϑ'- τα Ὡιἐ[μοἴκες ἀολλέες ἀρὴν ἀπσασαι, 

αἰψολοφυρόμεψαι ϑαλερὸν καίω ὃ δάκρυ χίονστα ὃ 

““σρώτασϑως οὐ νέκινας Φόρεον κατα“ τεθνφώτοα.ς ὁ Ἂ 

κα δ ρ νσαιβονσα “τ θέσαν δὲ ῥκέοςο αὐλης 

ἀνλασὴν ἐρφδιονσοι σάρεσιμε ὩΛοδινοσ ὡς 

ὐ]ὸος ἐσ ος( χωμ “τοὶ ὩΔεκ Φόρεον καὶ ἀψα [ ἈΝ - 

ὠὰ ρ ευφτα θρόμονς “οὐικαλλέα «᾽μ"δὲ τρανσσέζας 

να; καὶ ατγογίοισ “σολυτρητοισὶ κα θασιρον ̓ 

οὐ ὧρ “ηλέμαχος κι βονκόλος μὸλε συβώτης 



λὶςροισὶν ιά-σεϑδορσυκα, σοι οἷο Ὡὥ ὁ μοῖρ 

ἔνον. “πιῶ Ὠ ἐφόρεον ϑόμίωσι “τοίθέσαμ δὲ θύραφε- . 

οὐ ρ ἐσ {ον Ὰ ́-αν μεῖς αρον Ὡαϊέκοσιμιησα {1 ο 

“Δμωας ἐξα [5 γον ἐξὲν παθέος εήγοζραιρ, 

μεεοσαγνετε βολον καὶ ἀμϑ μόρος, ε ρκιεος ἀύλης 

λεον ἐν σήμά ὅθεμ ὅσσως μεμ αλυξαι . Σ 

Ὕ οἱἷσὶ δὲ-τηλέμαχος αἰ επγρύλεέμος ἢρ Χχαγορῴ ἐμ . 

μνϑὶ ἊΝ καϑαρὼ βαψά τω ἀπὸ ϑυμιὸν ἑλοί μία 

“τάων, οὐ μὲ ἐμὴ "κεφαλὴ κα τονεολ εα, χόαῳ 

μειτττέριϑ. “μι δ ρν, “θα ρά τε μὺκαῆρσῖρ᾽ ἴαυον Ἢ 

[" ςὰρ ̓ ἐῷη «καὶ -σήσμια- γεὼς "ἐν αψοτιςρώρφιο 

Κίοψος ἐξασζας μεγκιλὴς τϑιραλλε ϑόλϑιο 

δόσε αὐῇ ανυσας, μιστὴς “σοσην ονῶλας “: ἀὰ ο᾽ 

ὡς στα γὶὰ κι χλοα νυσίηῆ βοῖ κέ σελῴαι 

Ἑρκᾳ ἐν! υληξωσὶ “ΤΟΝ ἐσ ῆκ ἡ ἐνὶ θαύμ μω 

αὖλιν ἐσίεμ. ἐμψαα . ανγβοεῶλνπν εϑὸ ἐδαστο γι ο τος: Ρ 

ως ἁνγεξάκς κιφαλὰ ς᾽ ἐχον- αμφι ἱ δὲεσσσαίσαις 

᾿Ξ ἐρησὶν βρόχοι ἧσαν ὕσσως οἰκΤΊοϑ τα, ϑαίμοιεψ - 

᾿"αιγαιρον ὃ δὲ “ΠΟ εοσὶ πἰψυωυβα πε σ τὶ βιφτλα, δίων. 

ἐκ. δὲ μελαάψνθϑιον ἄγον ἀψαὶ. παροϑνρουῖε καὶ αὐλιώ - 

“τον σον ρίμα Ε7 ἐκ ὕα τα. νηλε χαλκὼ 

“τάμγον, μδεαίτεξερνσαν κυσὶν μα. Ὡλαύσαοϑαι͵ 

χάραςταδιε -““σοΩλας κατ οψΨ κεκοτ στο θυμιῶ ε 

δι ᾿υφτασσοψιζα μιψοι χέρα ἔϊε “ὐῶλα ςτε 

᾿φξςοζλυσπα. Ὡιόμονδε κίον «αμίλεσο δὲ ̓ ργον ὸ 

ὐ]ὰρ ὅγε “σροσεφστε φιίλιωξοφον διυρρύυκλέήαν . 

Οἱσεβθείον γριῦ και κῶψ ἄκος: οἷσεδεμοοι ὺνρ, 

ὄφρα. βεφώσω μεῖς αρομτσν ν δὲ “σηνελοτ {αὖ 

ἐλθᾷν εὐϑαζν᾽ ἀνωχϑισιωα μφιτόλοισὶ γμωαε ξρ . 

“πἀσαςἐότριωωον Ὡιμωὼςκαα. δῶμα: νεεοϑο - 

τὶ γῶν ἀὐτε “προσεφατ φίλη Ροφὸς ἄψρνκλέα. - 

ΠᾺ δᾺ ταῦπταγε “στέκψου ἐμὸν κατα. “κοιραν {πες - 

ἀλλα γετοι χρλαϊγάψτε χιτῶγα τε ἕίμια.τέψῴκω . 

Έστα, ὄνσοω βάνεεσὶν πεπυκασμμος δ: ρία οὐ ὠμιονς 

᾿ἐφαϑ'εὶ “εεγαροισὶ ψεμιεοσατὸμ Ὡδέχαν Ἄκ--: ἊΡ 

Ἢ ἐδ ωζασαμάροόμεμος “τροσέῷι, “πσολυμ τὶ ις οϑρον ἐνῷ . 

τνρ ἔμαιεοι “σρώτισον ἐνὶ μιεγαίροισὶ γενίοϑω . 

ὭΣ ς ᾿φατ' . ὅν α΄ ϑησε φίλκβοφὸς ἄψρνκλέα, “ 

᾿ἡμεγκιμῶν ἄρα. τνρ καὶ βμῖομ ᾿ οὐἹὼρ ὀρλνοσενς 



4; δεβάωσιῳ με πιὰ ἮΡΑ Ὡιῶμια; καὶ αυλὼ . 

Ὑρηνοῶε ωταψεβε δο. ὩχώμιαΤα. καΐλ᾽΄οϑυσπῆος 

ἀτίελέουσα. γωωαιξὶ καὶ ὀπρωίονσα. μέεοϑ'αι . 

διῶ σαν ἐκ. ἡ εγαροιολαας τα. χϑσὶν ε χονσαω,͵ 

“εὐὐλδὼ ἀρα μι φΦεχεοῤῖο, κοι ας φΦομτοζλυσπα,, 

καὶ καώεον «αὐτὰ ζομ μαι κεφαλιώτε καὶ μους ) 

χέρα «ταιψύμεγαι - του Φέγλνκνς Ἱμειβος᾿ "ρᾷ 

κλοωβμιοον καὶ αομα. χῆς͵ γἰνωσηκεζλαρα. φρεσὶ “πάσας 

ὙΠΟΘΟΟΙΟ ΤῊΝ Ὑ ὉΜΉΡΟΥ ΡΑΨΏΔΙΑΛΟ- 
γα [ψωρίσιμιος οὐνοσέως πρὸς “τὸν [ὡὠαϊκα. καατωντας 

“πλαΐνας Ὡοἰνγημαὐτωγὶ ανακεῷ αλαιωσὶς καὶ οδλνοσε 

ως καηλεμα. 'χον μΟμα 7ὼν οικ ων ̓ἐξοῶχος . 

ΟΔΥΦΟΘΙΔΟ Ψ ὉΜΉΡΟΥ ΡΑΨΨΔΙΑΟ: 
Ψψιζλαγα γγωρι 4 τῷ σὴν ὧν “ποτε κμελοτσία. - 

ρηνεῶν. φευδο ἀγεβησζγο 

Καγ χαιλόωσα. 

Ὡλεαπσοΐμη ἐρέουσα. φίλου “τὸ 

σὶνώνῶλου ἐὐμ-τ-α. ΜΡ ὧῊν 

οιωναα Ὡιερρώσα 7 ο “οὐ - 

ὩΔ ες νι δικταιγογῖο.. 
ἘΝ δ'αρ ντσὲρ κεφαλῆς, καὶ 

μεν τσρος μενθου, ἐφτσεμ ᾿ 

Ἐγρεο “ημελότσα. Φίλοι τε 

κος ὄφρα. ἸΏ καὶ 

ὀφθαλμοἷσὶ τεοϊσὶ “τα τ. ἸἼλῶλεα μαῖα “αὐ “.. 

Ἀλϑ' ̓οόλυσεὺς καὶ οἴ γι ον ἵκα νόψαι συ ε ἐλϑὼμ . 

ψινλσηρα.ς Ὧν οζήγῳ ἀγήψορας , δ, 9 ἐομ οὐγκεομ 

ΚΚϑεσκον κὰὼ τη ἂν λον  ιθωγο ὁπτεσσαιϊλα. ὦ 

Τ ΡΩΝ ἄωστε “προσίψαε πϑίφρων ππηρέλοσφα 3 

μαῖα. Φίλη- μάργιωσε θεοὶ βεσιαν - δϊστοε ΣΙΝ 

ἄφρογα. “σοιησὰ καὶ ἐπ φρομαι τοῦ μαλ᾽ ἐν τα, 

κατε χα λιφρομεούζα. σαιοῷροσωνις “τέβησαν .. 

δίσιτδ᾽ εβλασβαν, πρὶν ΘῈ Φρένας αισίμ ἤοϑας Ω 

τὐπῆεμε λωβό4ε “σολνπνθεα. θυ μὸν ε χουσαν 

σαντα. “σα ρεξδέονσα. καὶ εξ ἀσγνου κι ἀγεγήράς 

ἡ Δεος- ὁεμεσεδησε Φιλα. βλιφαραμφίκαλυ-ζας . 



ψ 
} 

ϑ' γαίρ-υὡ7οιομῶλε κα΄ τεὸν Ῥαΐ ὅον, ἐξ, ὃν ὀὩκνγευε 

Ἤ χετεσοιξόμ γος κακοίλίον ουκογομα, εἰ. 

ἀλλάγε νὼ καϊάρηϑι καὶ ἀπο ς ἘΝ μέγαρον δ . 

Εἰ γάρτιςμαλληγε φύναρυμι ἐχαὶ ἐνρὴ ἐασὶ 

“τ α ὑπελϑοῦσ- ᾿Ἰγγέλε καὶ ὰ εξ ̓ὶ ἄγον πγέγαρεν - 

τῶκε πταχα ανγῥωςμψε ἐγὼν ἀγσέτε. “ξα νέεοϑ αι 

ὦτις᾿ ἐσω μεεγεέρωμ «σέ δοε “τοῦτογε γῆρας ὀμησ' 4. 

“ ὡφὲώωτε προσεψυε φίλ βοφὺς ὄνρυκλέήα. ᾿ 

ὅπισε λοβόνω τοέκγον Φίλομ ἀλλ᾽ ἐτυμόμτοοι 

ἡλϑ'οζλνσινς καὶ οἴγεου ἵκγται ὡς αγοράω- 

δ ξᾷμος «τον σας αστΐμιεον ὧν “εγαροισὶ - 

“τηλέκα χοὸς ἄρα μὴ πσαύλαι ΩΝ εμ εὐ δου ἐορα. ν 

αλλα. σαοφροσιώμσὶ ϑοημ «ἴα. ταῦ δὲ ἐκ. δεν, 

οφραγ δρῶν τσαῦο βιθω νυϑηρο ρεομττων - 

ᾧ ς ἐφαϑ'. ἋΖΝΕΧάρη καὶ ἀπο λέκίβοιο ἕοροῦσα. ἢ 

ὙΡΝ ὑπτβιπσλέχϑη, βλεφιά ρωψῶλ ἃ πὸ Ὁ άκρνου ἀκκεν 

᾿ 

Καμὶν Φωμῆστα σ᾽ ἔσσεα πῆ δόεμτα. προσηνῶλα. . 

42, γε Φημοοι μια ῖα- Φίλη ὑνμδι τές εὑ ταασ Ε, 

4ε ἔστσεον ΘᾺ οὐ κκον καῖ ξξβαιὼς ἀὙγορ ἄς, 

Ὁσσως δὰ Ἡινησηρσρυ ἀναιδεσι χέρας ἐφῆκ Ε 

ἑκουύυος ἐὼν - δ μὲν χολλεες μῶλον ἐμείμεμομ - 

’ οὐ ὥρῥε ντὰ μενῤγονθι Φι ἱλββοφὸς ὀυρνκλήα . 

σκ ἼΏλου ουπσυϑόμιω.. ἀλλὰ σπόρον δῖον ακουσα- 

χΤῴρομιέγμων -ἅμις ϑὲέμν χῷ ϑαλαίμωμ δεσμὸν 

μι εϑέα τονφόμιμοι ὃ σα υἱονες ΩΝ ἐχοὸν 4; ἀραρυαι, 

-ρψγότε δημεσὸς υος ἀσσὸ μεγάροιο γα λεοΣ Ἐ- 

“σταλέμεα χοὸς - “τὸν [αρρα. “σατὰρ σρόίηκε κα λέοσσα . 

ὅρου ̓υφτοθϑυσπα. μακα. κτα μεμοισιψγεκνσὴν 

ἐπα 69". δὲ δέμεῖψ ἀμ Φὶκ ραΤαλπσεδιορς ονζλα ςἰἐχοῦἴες 

Εατοπὶ αλληλοισὴν ἸΩλονσαίκεβυμιον Ἰαΐνϑης - 

νῶν διαοὼ δὴ πσαγες “πουλήκσιθν ρκσὶν 

αϑροοι ὶ ε7ὰ ρὸ Ὡὡιῶμα. θείου τοι -σϑικαλλὲς 

νρ μία. κνάλεψος- σεδὲμε “αροίνκε κα λέοζαι. 

ἀλλ᾽ εασεν οῷρα. σφῶϊν ἐνῷροσωωνς στίβηττον 

«μφοντε ρώ Φίλον ᾿τορ. «σέκακα πολλὰ τοετγοοϑ Ε , 

ἜΝ ἌΩΔΑᾺ τόδε μακρὸν ελδιωρε ἐκ  ττέλεσται ν 

᾿λϑεαυὰ ἀντὸς ζώσας ἐφεσῖος - ἄυρε δὲκαὶ σε, 

καὶ σα 2 ἐν “ιεγάροισί «κακῶς ὃς νυ ρμην ̓ἔρεῴον 

μενηπτῆρες - “τοὺς “σαὐὕϊας “τ σατο ἐνὶ οἰκῶ - 



ἡ ν ὡριῶτε “προσέφτε «ὐϑιῷρων πουψελ σία... 

μαῖα. Φ'λν μάπσὼ μεγευ δ, χίο καγχαλοωσα. - 

οἱοϑα. γὰρ ὡςκαασσασοςεμὶ "εγάροισι ᾧα μάμ 

“υὰασὶ υμαίλισπαζνεμοῖτε κιαὶ Με) τὸν “στ κομιεοϑα. . 

εὐ ον, οὗ ὍΔΛε μϑοςε ἔττυμος ὼ ς ἀ γοράνής . 

ἀλλα-τις ἀϑαγαυτων κΊ4νε μυνανρας ἀγαυους Ἂ 

υβρῖν μηκῶσακευγος θυμαλγέα. κα κακαὶ ερία.- 

ἤσεῖνα. τὰρ “τ εσικιου ἐπ] Χϑορίων θυθῥμτον 

Ὁ κα κὸν ϑυ2 ἐσ ἐοϑλον, ὅτι σῷεα.ς ̓ φσαφικοῆο - 

“τοῦδ αΤαοϑαλίας ἔσσα βου κακὸμ- ἐὐὰρ ὀδυοσενε 

ὡλεσεϊηλοῦ ψόςτον ἃ χαΐζλος͵ λίπον ὃς «. 

ὙΤ ἰὐῶλλμάβετ᾽ ἐσ έτα. φίλη βοφὺς δυρυκλήαι . 

ΤΟΝ ἐμὸν, «ποιομστε ἔσος Φυγιν' Ἔρκος: δοδοῦϊ ωψ, 

ἂ 

᾿ -τόσὴν εν ὁ ου ἐοντα. τα αρέσι ΧΟρΗ ὅσον φνοϑα. 

οἰκωῶδελδυσεοϑοαι. ϑυμὸς Λε τοι ἃ «αὲν ἀ“σἵσος»- 

ἀλλα γετοι καὶ σἡμοια. αριφραϑὲς αλλότι δα Ὁ 

νλὼ “τημπσοτεμιν σνς ἤλασε λάνκῶ οὩλ ὀμστοὶ . 

τῷ απογίζουσα. Φρ ἀστμὰν, εϑέλον ϑέσοι ἀὐΤὴ 

ἀπεμιν. ἀλλαμεκέμος ἑλὼν ἐσσὶ ποοδας, χοὶ ῳ 

Ἐκ. τα ἀτεμεγοι “πολνιῶερῴισι νόοιο - 

τ λν ἐωό..- «αὐἹοὶρ ἐγὼν ἐμιε8 ϑεμ Δ ώσομιαι ἀὕϊες, 

οὐκ ψσέξασσαφω, κΤάμοι μ οικστίσω ολεθρω. . 

“11 μμ2Ν ἀμάβετ σάτα. πϑίφρων “σημεέλονυ (α.- 

“αἴα- Φῖλη χαλεσορμσε θεῶν σιφγεμα τάων 

Ὥλήγεα. ἄρνοϑα͵ μαλα-πϑσολν Ἰδρῖνε ἐοὐσαψ . 

αλλ ἐμσσης ογμεεν μεεὰ. πα ϊζεεμὸν ὄφρα. ἐσθ ἡ . 

ἀνϑρας μινησγχκρα «ΤἸεθμεῶπτας ΜΩᾺ. ὃς ̓ ἔσεῷνε . 

ᾧ7 εφα μέμνκα-τεβαιμυτυ βώϊω, «“πσολλα. δὲ δὶ καρ 

ὡρρεαιθ α-σαγόυϑεφίλου “πσόσιμ εξῥεάίμοι, 

δὲ “σαροασα κυσᾳε καρη καὶ χῴρε λαιβοῦσα.- 

"ὩΝ π4 ἀσλβεν καὶ νπερβη λαΐμον ονῶλοψ, 

᾿εξετ᾽ ἐσάτοξι υσβος ψαψτίου ὧν ́-΄-ν ρὸς ἀυγὰ 

τοι ἱχοντοὺ ἀῶ .«ὍΩ ἄρα. “πρὸς κιίομα. μακρὰ 

ὅσο κατ ὁρόων “ποι ἰὩλέγμεμος ἀπῖμιν '᾽ζσοι 

ἰφϑίμν "παρα κοῆις, ἐπσά ἸΏΔῳ Τφθα-λμοισῖν : 

“ὄν α ἀψμεὼ δὼ ἥετο Ἴαφος δὲ οἱ ὑπτορ Ἵκαψεν - 

9.7} 42. δηόϊεμινμὰν ὡνωπϊλίως ἐσἱολεσγεεν, 
αλλόϊ εὩζα γνώασασκεκα.κα. χροὶ εἵματ ἐχούζα. - 

τλεέμαχος δ᾽ ὡμέγιτῆ ει ἐσόςτ' ἐφα.τ' εχ τομόμια. ΦΕ. . 



ψ 
μῆτερ 2ιυσμησ- ὡσσηρέα. ἂν μευ ε χουσα.- 

«το φϑ᾽ ὄνπτω “-αἼος νοσφίφεαι ον ὲ “σαραύϊομ 

ἐζόμενη -ν βοισὶν ἀγάρεσι ὀνδαεμσαλλας 

τ μἰρμκιδηνγώζαε γῶν ““ ληοτὶϑυμιὼ 

ἀψξλρος αῷ ἐτέαία ὅς δι “σολλὼ κακοὶ μογήσας 
ὩΥΞ 

ολβοι ἑφκοςὦ (εἰ ἐς πα ρίζια. [αἰὰψ- 

σοϊὩ αι κραδὶν αι ϑεωπρκε ες ὶ λίϑοιο - 

Σ ὀγαίάυτε προσέφυε δίφρων -σινελόσ4α .᾿ 

τε γον ἐξον θυμιόςμοιε ἐνὶ πηϑεοσὶ στ θητσεν, ' 

ὙΩΛετῚ δηβρήω σνφαῇ δα μαι ετος ὀν  ἐρέεοϑιαι, 

ΥΩ φς-ὥσπσα ὀοέοϑσιε ἐναντίον φλετῶν 2 ν' 

ες ὀζλυσευς, καὶ οἱ κὸν ἱκάψόγαι͵ Ἡ μα΄λα. νῶξ 

Ὑνώσομ. ε9: ἡΜΆΔον καὶ λώϊον «αὶ τὰρὴ “μεῖν 

σημια 9" ὃ δ δὴ καὶ ψῶϊ κεκρυμομέγα, Ἴμῳ ἀπσδύωυ . 

 «Φαΐτο- μή ϑησε δὲ -πολνη-λαςζλιοςοδυ ὄσενα- 

ἂν α ϑὲπηλέμα χουν ἔσεα τί βόεμττοα. “σροσπνῶλα. ᾿ 

“κλέμια χ ἡπτοὶ μιασοροψὶ μεεγάροισίῳ ἕα σου 

“πάρα ζῴῳ: προς α χα. δὲ ᾿Ἀϑορορολο καὶ ὼ ἀρῴον . . 

τορος ΟΠ ῥυσόω, κακα δὲ χροὶ ἕιμιασττα. μαι, 

τὸ ἡγεκα τὴμ ἀφάμε καὶ ὅτστω Φισὶ τὸν ναι. 

ὑμφς δὲ Φραξώμεϑ᾽ ὅ Οσστωςο Χαρισα- Ὑέμτααι - 

καὶ γοὰρ τἰςϑ" εα. φῶστα. καῖα κ τῆγα εὐὶ δίμω, 

ὦ μιη-υολλοὶ εωσὴν “οογηϊηρες οστίασω 

Φόν γᾷ “υνονέῖε προλίτσων καὶ ἀσα δῶ α. [αὐ αϑ- 

ἡμάςεξν᾽ ἐρμα “σοόλπος α“σεκτα μεν ὁ δὶ μεγαρίοτοι 

ἱΚονρων᾽ ἀν θακη “Τῶσε Φραζοϑαιὰ ἕρμα και - 

Τ' ον ὦ πλέρια. Χος “σεπνυμίμος ἃ μστῖομ νῶι. 

ἀυτοςταῦτα γε Ἀόνοσε “σα τοῦ φῖλε σιὼ [ὠρὰριξίω 

“στὴν ἐπ ἀγϑρώσποισὶ Φασ' ἐμμεμαι ουζδλιεκιεστίςτοι 

: δηος ἀφὴρ ἐρίσηε καῖα ϑυντοῶμ αυϑρώποωμ 

ἁμφεδὲμεμαιῶστες ἀμ ἐμ εϑ' οὐ ἐστὶ Φιημὶὶ 

αλκῆς δ Δ ἠσεοϑαι Ὅση “λιωαμίςγε ππταρεοῖ .. 

μὴ νὰ Ἄγοζα ττα μηβόμεγος “προσέφη πσολυ μαι ις ὁδαινοσὸς . 

“΄ο] ἱὼρε Ρ ἐγὼν ἐρέω ὡς μοι λοκ 4 «μοι ἀρίςτα- . - 

“σρῶτοα. ἀϑὰ «ρ λουσαοϑεκοαὶ αμι φιέσαοϑελῖ τῶγας, 

Ὡιμωαςτὸν μιεγαίροισίν ἀνώγατκε μια. 8᾽ ἕλέοϑαι 9 

αὐὰρ ϑῴοες ἀοιδὸς εχὼν Φορμιτία. λίγάαν 

μὴν κὙφοϑὼ φιλοσσαάγμοψος ο ρχηθμοῖο γι ντ 

ὡςκιυτςφαν Ὑαΐμιου ἐμιμιεμαι ἔκ-τοος ἀκονων, 



᾿ αφδῆλον αῴχων ἰὰ δὶ ̓ α ιγαιΓα ον ν, 

μὰ “σρόοϑε κλέος ὄψρυ ᾧῷογνον καϊα ἂν Ὑ νΗΤ σα 

ἀνδρῶν μγπσπήρων͵ σρίνγημίας ἐἌϑεμεεν ἔξω 

αὐὙρον ἐς ἡμιετεβομ “τολν δεν δλρεον . ᾿νϑα δὲ ἔυάτα, 

Φραιοσό με" κε κερῶλος ολυμ-σϊος ἐεί, ναλίξη ὃ 

ς ἐφα.3-- δίῶλα,ρα-7ον μαίλα νῦν κλύον ἐπι βούζο 9 

“πσροτα οὐ λουσα [ῖο κι αμφιέσα 7ο χιτῶνα.» 

Ὁ-ὐλίοϑεν ϑεγωμαῖκες. ΟΩ εἰ ΛΩ ο ϑέος οι όςὶ ν 

φορμῖγγα. γλαφυρὼ ἐνῶλέσφισιν Ὡμεδον ὥρσεν 

μολεσλετεγλνκβης καὶ ἀμιύμίομος ορ χηϑμιοῖο- 

“τοοισὶν δὲ μία δῶμα. -σϑισεμα. χί πο σοοσὶν 

«γοιρὼν “αὐ φ οὐ ογρκαλλιζώψων τε Ὑγαμοικ ὧν . 

ὍΔΕ ϑέτὶς 4“-τεσκεζλόμιων εκτοοϑν ἀκονὼμ - 

Ν ΤΥ τονν Ἐπ᾿ δκτὶς ἐ εγηξεεσολν μιϑησὴμ βασίλάαν, 

σ' “ΧΕΕΛίν ον ἔβλησόσιος ἐὺ κ οὐρικλήθιο 

᾿άρυοϑαι μα. ὡῶμα. δία μισϑέςο οφρε αν Ἵκοῖο- 

“Ὡς ἀρατὶς γτυ ἐσίκε “Ταλοῦκ' σὰν ὡςεστετυκῖο» 

αὐ]ὼρ ΟΩλνοΣα. μεία ληστορα, ᾧ ῶ ὡνὶ οἴκω 

ὄξρωόμι “τα μιν λοῦσεν κιοὰ Χρίσευ ἔλαιω, 

ἀμφὶ δὲλοῖν ῷαρρος καιλὸν βαλε κέ χεῦμα » 

αὐ]ὰρ κακκιφαλης Χχόσῳ “σολὺ καὐλλος ἀϑάμν, 

μάζογά τ᾿ «σι ἐν καὶ “σαύσογα,, κα διδτ κα ρήϊ ος 

ὅλας κεκόμας να κἰψβίψω αἀυϑάὸ ὅμοιαι . 

ὡ «2 ὅπτῆις Χρυσὸν “σϑιχάξεοως αργνρὼ ἜΨᾺρ 

᾿Ώχρις ὃν ἩΦαισοὸς δέδια καὶ “σαλλὰς θήρην. 

στεχνην πα ὑΤ]οίημ . χαριεϊ α δὲ Ἔργα τιλάφ, 

ὡςαϑώ πιὸ ϑιχάνε Χχαριὶν κφαλητε καὶ ὦμος .᾽ 

εροὶθινβυμῆρραν βιζλεμαςαβα να τοισὴν ὅμιοῖος 9 

δι τις καΤαρεφετετηὶ ϑρόνον ὦγϑεν ἀψέσν 

ὐυτίον ὡς λόχον, καιμὶν πτρος μῖῦϑον «τ᾿ Ε».- 

λαιμιογίη .“Ῥι σοϊγε των ὦν θήλυποδάων 

"ρα τέρα μιγον εϑηκαν ολυμισία, δώματ᾽ ἐχοΐζες, 
ΡΝ μεέγν δή ὥδλε γυων το τ- ποτὶ θυμιῶ᾽ 

ἀνδρος ἀππσοσοωιν .Ὁς δικακα σολλα. μογήσας 

Ἔλβοι ἀκοςῶζ-ε ἐς σαριδα γαῖαν ὦ 

ἀλλα γεμούμαῖα. πϑρεσον λε Χος ὄφρα. καὶ αὐὸς 

λέξομαι. «ἡ γὰρ τῖγε σὶΏλρεον ε ἐψ Φρεσὴὶν Ἀ-πορ- 

Ἦν, Ἐνῶ ἄωτε τροσέφπε υϑιφρων “σννιλότσσ(α. - 

λαωμορυι δ ταρτὶ ̓ μοείς αλίφομοαι ονῶλ. ̓ αϑῥίφω͵ 



ὃ 

Ψ 

Κστοι Αϊημ αγαμα . μεαλάϑ» οΙΩ Δ ότος ἐμοϑα. 

εξ ἰθακης ἐπὶ ννὸς Ἰὼν Ζολὶ χηρεέγομοῖο - 

ἀλλαγε ὄι σορεσον -σὐκίμον λε Χχος δυρνυκλάα. 

ἐμπτ-ὸς ἐνγαιϑέος ϑαλαίμον͵ “τον βαυ τὸς ἐσσοἷά - 

ὠγθα. δι ἐκ βήσο, -σνκίῖμον λέχοςἐμιβαλετόυ γὼ 

Κώια καὶ χλαψα-ς καὶ ρηγεα. σα Ἄοεμητα. Ξ 

ε ἀρ εφη “σοσίος πάρω μπρῃ" αὐ ρ ὁ2λνοσεὺς 

Η οχθησα «ὃ αλο Χοντῦ ροσεφώμεε κεῶλῦ φἌγαν . 

ὦ ὑρόνν ἄμαλα “ποοντο σὸς ἐνκαλγὲ ες: {τς . 

τίς σοι ἄψοσε ϑηκιελε μκὸἀώμι χαλεσον δέκ ἊΨ», 

κα μαλ᾽ ἐσσϊσα μέμω, ὥστε πῆ θεὸς ἀυσπος σελϑὼν 

δηϊϑίως ε εθέλων ἂν ὄν) Ν ἐψὶ Χώρν . 

ἀνδιρώμῶνουκ ἀμτὶς ζωὸς δροτοςς ον μαλ᾽ βὼὺν 

δία. μξο χΆίοσάεμ σα μεία σῆμα. Το τυκαι 

ἐν λε Χχασκἥϊω. τοϑιεγὼ κάμου ὀνῶλ τὴς ὄψιος . 

ἔδϑος ̓ φνυταγνφνλλος ἐλαικς ἔρκκεος τὸς 

ἀκένγος ϑαλέϑων τα, “ΧΟΓος Ὡὲὴν ντεκίων . 

σ-οζδε γὼ αμιφιβαιλὼν ϑαλαμοῳ ἐμὸν φρεστέλεοσα, ὃ 

“υκ νης λιϑαί δὲοσῖ καὶ Δ καϑύτῦθεν ἐρεζα. . 

κολλητὰ αἰ «Ωὐεέσέϑηκα θυ ρας «συκγὼς ἀραρυας, 

καὶ “πο τ' ̓ἐυφταπσκοζα. κὀμημαψυφνλλονε εἔλοιμῃς» 

κορμὁρῶξεκ. ῥίζης “πρόϊα μεὸν ἀμφίξεσα. χαλκὼῶ 

άϑ; καὶ εϑἰανβανας καὶ ἐσσὶ “αΐθμιημ ΠΥ Ὺ 

ἐρμεμασκήσας ᾿ “τ τρημα. δὲ “σαγζα τεέτρω . 

ἐκ2 ἑστοῦ ἀρχόμεμος λέχος ἐξεον οφρετοέλεοσα,, 

ιαιϑαλλων Χρυσῶτε κι οὰ ἀργν ρω "ΩΝ. ἐλεῷα [7] Ὁ 

ἐκ ᾿ταγνοσα ἱμιαγ]α βοῦς φοίμικιὶ ῷα {μὸν . 

ΟνσώΤοι σσϑιε σῆμα. -οἸφούσπκομιι ον ει ΑΝ Ἢ 

ΚΡ ΧῚ (τ᾿ ἐμισσεδὸν ἐστὶ γυώαι λέχος, Ἀέσγοῖς "ΏΔν 

«γδρῦνα αλλοσ-εθηκ α. μῶν ὑσσο πευϑεε γελοίνς . 

ἐφασγ Ἰδαιδοῦ λύτο ςοὐωαῖα. καὶ φίλων ΠΝ. 

σάμιαταγα γγούσις “τὰ δι ἐμ: -πτεῶλα. τίφραδν ὀϑίναγευς 

Ὡλα κρύσασαξι᾽ πάτῆξυς δραμῳ - «ρει δὲ χέρας 

ΠΥΉΡΝ Δα λλοθινοϊί -καίρη Φε  υσλοδιε “πρόσω σα, . 

Ἑημιοι ΟὩλνοσάυ σκνφαν͵ ἐσ πταύβαλλα μαλία 

ἀγϑρώττων πσέπῳνσο «θεοὶ ὃ ὥπτα ζον ἀλέϑ δος 

δὶ νῶϊν αγασαῖ ο “παραλληλοισὶ “Με έμομτ- Ε- 

Ἥβης ταρττημαι, καὶ Ὑλραος ονυῶδλον ἐκ ἐοϑαι . 

οὐἹὰρ μια νιῶμοοι “τῶ ε Χῶώεο με νεμίοσα,, 



Ι ΣῚ 

ὀωεκ ασὸν τὸ πρῶτον ἐπσῳ ἸΏ ον ὥξία γάτησα. - 

οὐκί γάρμοι θυμος ἐμὲ οζήβεοσ! φίλοισι 

ἐρρί γέ: μαπτίεμε βρόϊω ων «πσαφοιτευ ἐοεῖν 

ἐλθὼν «“τ-ολλοὶ γορ κακαὶ κέρῶν εα. βουλ ουσῖν, 

ΏΛλεκ «ἀργά ἐλέρν 2 ιος οκ γεέγαια, 

«ψῶλρὶ “παραλλοῦὶ ““ασῷὦ ἐμ ΐγν φιλότοι κι καὶ ΩΤ . 

μῶν ὅμῖν τις αἰραῖοι Ὅες αὐχαικὼμ 

ἀξεμεμοις οἱ γεομϑὲ Φίλην ες “σα ίῶλα. γαῖαν . 

“τὼ δδατοι βρέξαι θεος ὦ ρορεν ἐργον αφκές- 

“τὶ ἀστὴν ον πσροοϑον ἐῶ ἐγ κα τθέσο ϑυμῶ 

λν γρὼ εξ ἐς “πρῶτα κα ἡμέας ἹκΈΓο “σέμθος - 

νι ἐστ ᾳ ἨΏΔΝ σηματαριφρα δα. καπίλεξας 

ἄξζνμας ἐμ έρης, “τὼ ον βροτὸς ὅμος οσώπ: 

᾿λλϑιοὶ σύτεγὼ καὶ αμφιίσολος μἰα μιουὼν 

ἀκίορὶς, ἄθεοι ὡιῶκε “σαῖμρ ζρι δόνρο κὶουσΉ - 

Ἡ νῶϊν φρι ο ϑύρας “συκίμου θα-λα λίοιο 

“αϑθής διημι υ βυμὸμ ἀσπσημέα τὸ μα λ᾽ ἐόμ΄τ'α . 

π εφαϊστοο ὡς αι μαλλου υφιμιβον ὦρσε Ὑόοιο 

Κλαϊῶνε χωναλο χουν θυμιαρία. καϑάδουον . 

ω ὡς όταψι ασισεσίως ΎΚ γηχομεἐγοῖσὶ ̓φανῴμ, 

ὥμσεε “τοσφζλαΐων ὄψβηγεα. νη νὴ ὠνὶ παόμττὼ 

δαισκ ἐπ γορμ μην ἀγέμιω καὶ “μα τῖὶ “σκγώ . 

“σαὐροιζε ἐξέφυγον “σολιης ἀϑλος ως ρΟνΩᾺ. Ε 

ϑνλχθλεενοι " ““σολλὴ δὲ δι χροὶ “τοτροῷεν αλμκ . 

ἀασαστοιῶν. σσέβαν γαιμς κα κι τάα φΦνγοξες- 

ως ρα τι ὅσα σὸς ̓εἕὠω -τὐσὶς φσοῥοῦσν . 

ΣΝ ρΑςΩν. ὝΕΣ πάμπαν αῷ ἰϑβοςτα Χεε λδυκὼ, 

καὶ ϑνκοῦλρομ ψοισῖ Φανα ῥοϑλοδαίκτνλος ἡ κῶς, 

φ “Ν αραλλέγόσε θεω. γλαυκώσσις αϑών . ὶ 

ὃν ̓κῖα «λὰ ἐ ἐμ δα τὴ Ὡὡλολι χὼ σ’ χέθῳ, ὗς ϑοιῤρε ᾿ 

ῥύσα.τεπτωκ εαγῶ Χρνσόθρογον͵ ὀν ΩΝ ἰὰ ἵτσσους ὡ 

ζά γυνοθωκ ποῖλας Φέάοξ ἀψνθρ ὠ-σοισ ̓ Φερορῖαις 

λαίμσσον καὶ Φα ἐβορϑ' ὃ δ τῆ -τῶλοι ἀγονοὶ “ 

καὶ τόταρ Ἡψαλο Χον παροσεφν "πολυμ τὶ τ Ὀῶλνοσενα - 

ᾧ τώαι: "ὀνγάρπσω “σαύων ἐπὶ ἱπτᾷρα ταίβλον, 

λθομν, ἀλλύν- σστοϑεν ἀκ ετρὴῖ ος “πρόμος ἐστὶ | 

“πολλὸς καὶ χαλεσος͵ στονερμε ΧΡΝ “σαὔΐα τελέοσαι . ' 

ὡς γαρμιοιν Ἴυλ» ΧᾺ Ἐενϑησαῖο τ ρισίαο ᾧ 
2! 

ἡϑα.“τι “τῶ ὅτε ΦῊ κατΊίβω ἡλόμου αἴῶλος Ἄσω͵ ᾿ 



ψ 

όσον ἑτισιροισίψ οα Ἰφαμεμος ΜΩΔ ἐμ οἱ Τὼ - 

ἀλλ᾽ ἐρχάν Ἀοκτρον Ὡὐιομον [αν ὄφρα καὶ ἸΩΔΚ 

ἐσ ψοὶ τὺ [ ἀονρψυξάγαώροιθα, κοιμιμϑεέμττ- Ε. ἢ 

Ἶο ὁν Ὡλώστο σροσεῴσε τοδιφρὼν “υγέλόστα. - 

ἄξυυμαλδὰ Ὡλκ σοίτγε “τοῦτ ἐσ καὶ ὅτ ὁσποεβυμῶ 

στῶ ἐθελης τα ἀρσεθεοὶ “σοίμοιαν ὕγκεεοϑισι ΤῚ 

Ὕ ἴον ἐν κατ μεμου καὶ κω ἐς παρ ίδνα. [αἰὰν ᾿ 

ἀλλυιεὶ ἐΦραοϑης͵, “εξών "οἱ θεὸς πων ϑυμώ͵ 

φυθῃμοπονὶ ἀεθλον ἐπεὶ κιὼ ὀπυσίοϑιεν οἰω 

“τ ἄσομαι αὐτίκα, Ὡέεσὶ δαημ. ἐμοι ὑσὶ Χέράον : 

σι ῳ μῶδλα-σαμέβομ: ἐνὸς “σροσέφη «“ολυμπτιςοδυοσά ες ς 

Ὡλαιμιοομὶν “τὶ τὰρ οιὼ με μείλ᾽ο“πρωΐονσα. κιλά «ς 

'φ-πσεμιν . αὐυσγαὶρ ἐγὼ μυθήσομαι ον -σϊκάσω.- 

ὀυμείν γ-οὶ ϑυμόςκε χα. ρίσίπ-α οὐῶχε [ὰρ αὐτὸς 

Χαώρω “ἐπεὶ μιαλα.“σολλα. βροτῶμ ἐπὶ ἀσεα μωγεν 

ἐλϑέμεν Χάρεοσῖν ε Χχοντάς,ἔρες ἐρέσμὸρ . 

τ γε ΐδυς αφίκωμαι, δὶ ὄν Ἰοσωσ βαλαιόσαν 

ἀγέρας- .ου δ 9 δ Ἄεοσὶ μεεμεῖγμ ἔμοῳ Φαρ ̓ἐδουσὴν 

ον. ἀρα οί Ἰογασίψι νεως Φοιγίκοπσαρμους - 

ον άνηρε ἐρέξμα 7α τε -ῇ ἐρὰ ϑευσὶ “ασ λομτοαι - 

σῆμα Ὡλέμοι τοῖν ἐζσεν ἀρίφραδοες ̓ ου2. ἐσε κι σω 

δστοτεκεν ὡλήμοι ξυμιβλήμ ἐμὸς μος δήσας 

Φϑη ἀθέρα λοιγον, “ εχᾷν ανα. Σ φαιδιμωὺ κω. 

Κὰ “Τόποῃ γαῖν τυὐξαγτεκιλάσῳ ἐρέημὸν, 

ἐρξανϑ ἐρα- καλὰ “ποσηϑαίωγι υἱ ἀγακ τη; 

Ὡρράον “τανρομτοε, συῶν τισὶβίντορα. καύσρον 

οἴκαἐα -σοςαχειν ρρλ(νϑ ἐρωὺς ἑκαομβας 

αϑαγαύτοισι ϑεοῖ οὶ στ-οὶ ονρα μὸν ἔνριω ̓ἐχουσὶ 

΄σ“σασϊμαΐλ ᾿ἐξήκς . βαψατος Ζλεμοιῖ εξς ἃ λὸος αὐὐῶ 

ἀυλη Χρος κμαλατοῖος ῬΝ ὄσζωα, ὅς κέμε “σέφρκ » 

Ὕηρα. ὑτῦὸ λισρρὼ ἀρνμεέψον, κι ; δὲ λαοὶ 

ὈλΟΙοι᾿ ἐοσομται Τα Ὡλέμοι ῷφα το “αὐῇ]αΊγελ ζοϑσι . 

γὼ ὉΡΝ ΓΤ “προσέψτε δίφρον “σκμελοσσ εια - 

εἰ μὲν δὰ γήρα εἶε θεοὶ τελέουσι αρήον Σ 

ἐλσσωριτοοι σάτα. κανξών νσαλυξιν ἰστοϑ'αι. . 

ζῇ ε διιλδὺ τοιαῖβγα; τσρος ϑηνλους «ἰἡορυον "» 

τόφρα. 2 ' ἂρ ἐνρυυόμεῖζε εἰζλὲ τροφὸς, ἐμτινον εὐγίω 

ἐοϑ'κστοος μαλακὰς 2 .αἰδορὶ ντο ἈΤσῸΝν μρεραΐων . 

ὠϊὼρ ἐσσ εἰ σορεσαμσνκὶ ὃν λεχοξεγκο ἰουσα, Ρ ρίσαν ϑὸν λέχος ἔγκον Υ͂ΨΙ 



Ὕρηνς “σέ κίουσα πα λὶμ οἠκονδὲ ρεδιύς» 

“τ οῖσὶ ὡαδωρωόμκ βαιλαιμιασολος ἥγερεον δυεἐΨ; 

ἐρχοξεέγοισι Ἄεχος δὲ, 2. αὐος κε χερσὶν ἐχουσά Ὁ 

ἐς βαλα μογῶναςς ατγουσα. “σαΐλιν κίεν διαδν σή τα. 

ἀπ αχγα σοι λεέκττροιο «σαλαοῦ θεσιμιὸν Ἥκομ το . 

ἀὐτ ρἸκλεμ χοὸς καὶ βονκόλος "δεσνβώτος,͵ 

΄“σανοαν “ρ Ὁρ χηϑρεοῖο ““σόδας σαῦσαν δὲ να χες» 

ἀυστοοὶ ὩΛενγαίοψοτοο καΤὰὼ με αρα- σι θεν τα, - 

“σ-ὠ  εσσ εἰ οῶν φιλότη ὃς “ταρτντήω ἐρα πηγῆς, 

τῖδου οϑοὶν μιυϑοισὶ “σρὸς ἀλληλουςε ἐψέτσογττες - 

ἡμεῖῳ Ὁσν μεἰαροισίψε ανέσ ΧΟΓΟ 2αῖα. ωαικὼμ ; 

αγδιρῶν μιμποτηρὼμ 'σορῶσά ἴδιιλον ὅ Ομεῖλον - 

δὲ εϑεμ εἰμεγκα: “φόλλει βόας καὶ ̓ ῷια μᾶλα. 

᾿σῴαιϑομ --πολλος 2 -σἰθων ἀφυοσε φομος - 

αὐοὰρ Ὁ ΖΑ ἴογεέμης ὀϑυσενς ὅσα. κιδλε εϑηκ Ε: 

«ψϑρώτεροις, Ὁσαύταυστοος οἱ Ὑς ὑσαςεμ ὀβισε: 

“σαντ᾿ ΛεγᾺ τὰ ρα τέρσ τὰ κονουδόνδε δισψος 

“σἰπῖῳ ἐσὶ βλεφιον ροισ -ταΐρος καταλεζαι ἁσαα, 

Ἰιρξαῖο ως “Ὡρώτον κίκομαις 2ΞιουμικιιαουμήπτὰΡ σάτα. 

ἡλϑ'ες λωσοφαί. ωὡψ ἀγδρῶψ! οἷ ραν ἀρούραψ . 

ἡ ὅσα. κυκλοῦν τρξεν κἀ ὡς απ ετίσαῖο “τομὴν. 

ἰφϑίμιων ἕτίαρον εὃνς ̓ νοϑϊεμ,ονΩΝ ἐλέαιρε - 

πῶνως κολομ ἀκ ἐϑ' μοὶ εἰ πρόφρων υπτεδλεκ τὸ 

Κὰ “σἰμύσονδισο ἃ ἄισα. Φιλην ἐς πα ῬίὩὐ ἐκ οϑαι 

ω - αλλά μὴν ἄυστας αμουρίξρουξα σᾶ. ϑνελλα. 

“σομτοον ἐσ χβυοεμστα, Φερεμ μείαίλα. χεμα χομτα. 

Ἰῶχνως τηλέσυλομ Ἀαιορν γοψίην αι Φίγο οἰ το « 
δὶ μίας τόλεσαν κῶὼ δ κμημῖϑας “τάρους - 

πτάντάς οδνοσενς ὮΝ οἷος υπεκφυγεμηὶ μελαψν, 

Κὰ κίρκης κατέλεξε δόλον “σολνυμοη χα ίημτο Ε. δ 

2 ὡς αἴδιεω Ὡλομομ νλνυϑεμὲν ρώεγτα,, 

Δ υχκ Χρησόμεμος θεξραίου τῴ ρεσίαιο : 

ΜΗ] ̓ πολυκληῖ δὲ καὶ ̓ φσϊδε πσαψτας ἑπταῖρονς - . 

μιντέραϑ' “μὰν τἱκτεκὰὼ ἀτριφετυτϑὸν ἐόμσττα,, 
"Ὡ ν᾽ ὡς σἀρηγων α δίμαων φϑότίον ἃ ακουσιν, 

ὡς 9 Ἱκ [Ὁ λα τάς τύτρας μὰ ἐ χάρυξϑψ, 

σ'κνλλίῳϑ' - Ἣῳ ὀντώποταπ ρῖοι ἀμὸν Ῥες αλυξαν ᾿ 

"Ων. ὡς Μελίοιο βόας καΤεστεῷμου ἕτια] ΡοΙ - 
ΜΏ ὡς να. θονμ' ἐβαιλε “Τολόςμστι κβοαυμῶ 



{ 

φὼς ὙΣιβρεμέτοας ἀπὸ 2. εῷϑιϑεν (οϑ'λοὶ “τα ῖροι 

“σα ῖες ὅμῶς . ἀὐζγτος “ἑ κακὰς ὑσσο κῆρας αλυξῳ . 

ὡς 9 τ - ὠἰυείνν νῆσον μν μι ΦημΊεκαλνυ ὼ 

δαμν κατέρυκε ϑλοίομα νη “σὐσὶν ἐμαὶ 

ἐν «πτεοσὶ λα φυροὶσὶ καὶ τρεφεν, Ἰδὲς εἐφασκε 

ϑησ ἐν αβααῖον γι αὶ ατήρα ον ᾿ἡμαῖα “σαγα. - 

δι, Τῷ δ: δ᾽ εϑυμὸν ἐνὶ σγηθεοσ ἢν ἐπ 4θεμ - 

"ΩΝ ὡςές Φφαινκας φικσ οσσολλα μογήσας» 

δι Δαμῖν Ῥὶ ἈΑρΡΙ θεὸν ὡς τήμεῖο αὐτο, 

Κὰ ΤῸ ΣῪ συ νηὶ Φίλημ ἐς “σαπρία. [- αἰαν 

χαλκόμτοχρυσομτειλις ἐοϑττα τε δομτος Ὁ 

τοῦταρα. δι Δἥοητον σε ὅσος ὅστε δι γλυκὺς “μος 

λνο- ἡμελης “πόρονσε νων μελεϑαμαῖῆα. ϑυμον 

ΜΩ͂Ν δια λλιγόνσε βεὰ [λουκιώσπ ιςς ἃ βημη ο 

ὅτσυ στε 2 χη Ῥοδιυσι α. λιν ο ὁν καῖο. θυμὸν 

δυγὶοὶ Ἀξαλο χοὸν ταρυλμεμαι, δέκα ὑσσνον 

αὐτίκα σσῶκ εαψον Χρν: σοβρογον κρίγερήαν ἢ 

ὥρσι, «Ὡψαγθρώπσοισὶ ῷοως Φέρν, ὥρπτῶς οδινογ είς 

ἄξιγῆς εκ κα λα κῆς ἄλόχω 2) ἐπτσὶ μῦθον ζτελλῳ 

ἐν Ὕνασα . ΟΦ ΈΝΝ “σολεέων κεκορημεϑ ἐὔλων 

ἀμφοτέρω» σὺ μὲ ἐψθα Ὡεμὸμ σολυκηϑέα μόσομ 

Κλώονο:. οὐ]αὰρ ἐμὲ ζὼς «λγεσὶ καὶ θεοὶ ἄγοι 

4 ἕέμιεμου τποϑαασκομε ἐμῆς α-το ὁπσατίδος αι σχης » 

νῶν Ὥλέσττεὶ αἰ φοπορω “τολνηραῖον ἵκομ εϑ'άυγιψ, 

Ετιματα. μέτα μοι ἐςὶ κομις ἐμέν εν μ είς αἱροϊσι 

μῆλα. πτς Τ μεψνστέρες υ-ῦφία λοι κατεκᾧ βὰν 

“σολλὰ μενωήοςε ἐγὼ Ἀνϊσομισα ἄνα. 2 α χακοὶ 

Ὡλώσονσ' ἄσοκε παγτας ἐψιπλλσ ωσῖν ἐπστούλους - 

Δ ἡ τοοι λλδὰ ἐγὼ ὑ"σολνδὲν διρεορῇ ἀγρὸν, τυφμὶ 

ΓῊΝ μος “σταῖ ἐρίοϑιλον ὦ μοι “συκιρμὸς ακάχητιτα . 

σοϊῶλε γον ἐσυπτλλω τἸγυτίσδε ἰουση ο᾽ 

ἀυστῖκα. [ὼρ Φα-τις σιν ἀμ κελίω αυἱομτοῖ, 

ἀνζλρὼν μιψήσμρων ὅνς ἐκ τα γον ἐμ "εαἀροισῖν δι 

φσνυδο ἀγαράσα σὰ «μφυσόλοισι γυωοιξίμ 

ἀοϑαι- “μὰ Ὁ ετῆγα, “τροτίοοσεο -"Ἁ ὩΣ ερέαν Ε- 

ῥα καὶ ἀμ Φὺμ οιοσῖν ἐδυσαῖο τ ἄχεα. καλὰ. 

ὥρσε ““ἐ τηλέμα χοὸ κῶὶ ὰ ξουκόλον ἀδὲὲ συξώσεην . 

“σαγτας ἐμέ ά ψωγεν ἀρηῖα. Χερσὶν ἐλέοϑσε - 
δὲ ὩΧ εὕτ ονκ. απίθεσαψ ἐϑωρμοσομτοο δὲ χαλκῶ- 

Δ 



ὀἴξαν Ὡἐϑ ἔνρας͵ ἐκ. ἴον ἀρχεῶν᾽ οδνοσά ας - 

ΩΝ Φαος πεμεσιὶ χϑόγα., “τονε ωρ ἀὐϑημηῃ 

ψυγ τοὶ ἱ κατα κρυζασα. βρῶς ἐξηε “υόλπος .. 

ὙΠΟΘΕΟΟΙΟΤῊςΝ ᾧ ΟΜΉΡΟΥ ΡΑΥΔΊΑΟΘ- 
εἰ ς “τῶν μινασηρὼν “νχὰς ἐρξκὰς ἀφ ἀἴδλον κα-ταίει - 

Κὰ ἀνα Ύνϑω ρίσωκος οΩΑ νοσέως γἱψετιαι “σρος τὸμ ́ σα. 

τέρα. Ἀκρερ το καὶ ταραλχιν “τ οἱς ἰθαικκσίοις γείεμαμεε 

γὴν ἔατὶ “τ τῶν μυκαῆρωψ ἀψναιρεσά, ἀϑημος. Ὡιιακωλυᾳ- 

ολυΌζςσεάς ᾧ ΟΜΠΉΡΟΥ ΓΑ ΔΊΑΟ.- 
ἀκ “ὐοϑυσένεσι “-αὐὶ καὶ εἰ μάχο" αχαοῖς- 

ρέεες δὲ “Ῥ υχὰς κυλλιρῖος 

ἐξεκαλῴτο 

ἀμδιρώρ μινμσηρὼν . ἐχεθε 

ῥαοϑοον μία. Χερσὶν. 

Καλὴν χρυσῴν - τα ταῦ 

δρῶψς ομι μαῖα. θέλγᾷ 

ἴου εϑελῴ- “τονε 2ιώτε, ἐκὰ 

υτγώομτοας ἐγ ἐρεῖ - 

στιν Ῥατε κίνεσαις “ταὶ δὲ τρὶ 

ζυσαι ἐσομ το - 

ὡς ὅτ γυκτερίϑες Ἀνχὼ ἀψορου βεαιτεσίοιο 
τρίζουσαι πατο τ ἑορῆτος; ἐσ έκετιςς ἀτσοτσ ἐσισῖῳ 

ὁρμαβθοῦε εκ. πρύτιρμος ̓ἀγούτα λληλησῖν, ε Χομΐτιας 

ως οὐ ΤΘ-ριγ σι δ΄ ἀμ πσαν ἥρχε Ὡάρασφὶν 
ἐρμ (ας ἀκαάκιτα κα τάυνρώε|α. κελόάσβα.. 

“τὐρῶν σαν ὠκεαψοῦ σε βοας "καυλόν να “πριν . 

ἠδὲ “σα Ρ᾿ μελίοιο “σύλαις καὶ δῊμ ον ομάρωψ 

σαν - ΕΥ̓Ρ ΣΙ ὩἸκομτοο κατασφοδέελομ λάμιὦώμα. 

ὦνϑα τε ναιουσὶ “[ν χα ἄϑολα. καμομηοωμ . 

ὥσρου δὲ ἔν Χὰμ “σηληῖα ὄδεω ἃ. χίλκος . 

Κὰ “αοκλ κος ΤΣ μν Ξονος ἀμτλο χοῖο 

μα μτοὸς ϑ᾽ ὃς ἀρίσος ομ 4διοςΤε δλέλεαις ΤΕ: 
“στοῶν ὅηωψν δα γαιῶν μαιαμνμομα. -πηλέωγα. - 

ὦ ς δὲ λιϑὰ πσδι κε ἦμομ ὅμἵλεον -ὰ Ὑχίμεολον δὲς 
᾿λνυϑευτὶ “ἐνχηαίαμε μινογος ὔράϑαο 

αἀχυυμέμν «τ δὲ 2έδήσα ἐγηγέρα ϑ' ὅσσαι δύ μι αὐγοῶ 
οἴω ἐμ «ιὙ͵οϑοοιο βαΐμουν καὶ “τότομιομ ἔπτέασον . 

ἥν“... ΓΟ 



ὥ 

στον “ρος ΡΗ νυν ΧᾺ “προσεφώμεε “πλέω βοὸς 

ατρρέὸκ “δὲ μίμσε φαμὲν ὩΔιΣ του τκερυώμω 

αγδρῶν ἡ ἡρώωψ φίλον. ἐμ εεμαα ̓μεαῖα. τάγτα, 

ὅιωεκα. “τολλοισίψτοε καὶ ἰφθιμιοισῖν ἀψαοσες 

δήμω ε ἐ: Ἔροων Ὁβὶ "πάσχομεν αλίες ἄ Χαοὶ Ὁ 

ἢ τάρα καὶ σοὶ τσρώτα.. παρα απσεοϑαι, μλλΕ- 

μοϊρόλον, σ«- ὡδτὶς ἀλάαταις ὅσκε γίγατται . 

ως ὀφελες στῖμοῖς απ  ἐγελέεγος ἧς δὰ ππσὴ ώ κα 

Ὡλήμὼ εμὶ “-ρώωγν βαϊψατογ᾽ κι “σοτομον ἐσ ίασ. ̓  : 

τω ὦ κέψτοίτύμ δον αὐ ὁ ἐπσοϊμσαν ἀμόκτ α- Χοιοὶ ἢ 

Ὡδλεκεκα σῶπζλὶ μεία. κλέος ̓ ῖρα. ̓ὀ-σίοσω, 

βνν ζαρασ. “οἰκτίστῳ βαναπτω ἄμαρτο αλώμαι . 

ὃν 2 ἀυστε  υχὶ Χν “προσεφώψει αὐστρήδιαο . 

ολβιεσπσηλίοςι ὑε θεοῖς ἐστ φκελ α χιλλῴ- 

ὃς βϑαΐψες εἰ βοΐν ἑκὰς ἀἄργεος ἀμ Φὶ διεσιδηήοι 

Κτνομετιο ων κὼ ἃ χαιῶν ες ἀρίσοι 

μια ρμαίμεμοι δὶ οἵήο συν δὲ σροφάλιεί! κονίας, 
Κῷοο μας μεγά λοαὶ λελασμίψος ἵσυτ ΠΑ κορὶ . 

ἡμᾷς ἘΝ -σρόσσαψ ἰμρεὶ ἐμ αργα μ εϑονδέκε ““αμ“παν 

“σαυσαΐ μ. εβα. “πολέμον Ἄμκ ζες λαλασσι “σανσεν . 

“]ὰρ ἐπσφσεεσὶ μία ς ἐμέκα μεμεκ “σολεμλιοιο 

[Κα τϑεμεν ἐ λεχέεασι καϑῆρα ες Χχροα καλὸν 

νϑα ττε λιαρῶ καὶ ἀλήέφα“-το "τολλαζλίσω μ φὶς 

“λακρνα θερμκα. Χίου διαγαοὶ, κάρομπιόστε Χχαϊσαις ᾿ 

- ἩΤῊΡ Ὡεεξαλὸς» ἦλθε σὺ αϑὰ γα τιμσξολί σὴν . 

ατἰελίης αἴουσα. ΕΝ “,Νἰευὶ -σορμστον ορώρά 

βεασεσία «ὑπο ὟὟ τρόμος ̓ λλαβεσσαύἊᾳαςα. Χώονς, 

Κὰ υυκαγαϊξαγτεειβαν κοίλας ἐσσί λας, 
4 μὰ ΕΠ καἥερῦκε “σα λαια ποεσσολλαστε ᾿φϑὼς 

μεσωρ .ὖν καὶ “αροοϑεμὶ ἀρίσγη φαιψέτο βονυλῃ . 

Ὄσφιψ ἐνφροψέων α[ορησαῖο καὶ μαρεφσεν » 

᾿σχίοϑ' ἀργῴοι . μᾺ φά. [τε κοῦροι α Χαιὼμ 

Αὐμστὴρ εξ αλοὸς Ἄϑεσι σιω αϑαγαύτιισδ ίμσίῳ 

᾿ρχέγαι οὖν “πσαιδος “τοεβμάοστος ἀμτίοωσα.- . 

εἶεῷα 9 δὶ Κ᾽ ἐσ 'Χομ το Φόβον μείαβυμοια. χῶοὶ κ 

μι ΦΙΞ ἐσ᾽ ἐτησαψ κονροι α-λίοϊο Ὑέροντος ᾽ 

οὐκ τρολοφυρόμ εμαι, τὶ ϑία μιβροτα. εἰμι Τα." σαν 

μούστι 2 ἐμμέα. σὰ σαι ἃ μιῴβομεμαι ο-πσσὶ καιλη 

θρήψεον -ἐνθάκεν ὅτμα ϑακρντόνγεγόισας 
ΝΠ 



αργήων “τοἵου μὰ ρ᾿ υτώρορε μοῦσα, λίγεια. 

ἐπί ακοιδίξαι μίψσε ὁμῶς ἐν κταίςτε καὶ "καρ 

Εβλώομεν ᾿ βαΐψαΤοί τε βεοὶ βυντ-οί τα γθβρωπσοὶ 

ὀχ ττωκ αὐ εκα ΤῊ 2. εδομν “συρὶ “σολλο. ὡεταυποῶ 

Ξἧλα. καεκ-ταύγομον μαΐλα. “σἴογμα: καὶ λιίκας βους . 

Κα ΑΛ τεοϑηστοι θϑεῶμ καὶ αλέφα-τι “σολλὼ 

Κὰ μ-ελῦτο γλνκερὼ “πολλοὶ νος "ρώες αι. χαιοὶ 

“-ἀὐχεσὶμ ἐρρώσωψτο, τσυρὴν πρὶ κι αιομ μοϊο 

“σαι φοὶ 91 ἵσσω πίςῖε;-ολυς ὁ ρυμιαγῦνος ορώρά . 

Τὰ Ρ ἐσιίδνισε Φλὸξ ̓ ἡρνυσιεῃ ἡφαιεοῖο 

πῶϑεμ Ὡστοοι Ἀέγομοεν Ἀδυκοσε αι, χιλλῷ 

οιψῶ ἐμ ἀκρητ καὶ αλᾷφα τ δῶκε καϑονα: 

χρύσεον αμιφιφορια. Ζλϊωψυσοιο δῈ ὃν διώρομ᾽ 

φάσκ᾽ ἐμιέμαι - Ἔργον Ὡεσυ δικλυσοο ἡ ἀφαίετοῖο Ε 

ὠγνποῶποι κάτα λόάνκοςεα, Φαιδιμα χιλλῷ ᾿ 

μίγϑα, ΦΧ -σαβόκλοιο μεγουτία δα ο ϑαγόψτος, 

χωρίς Ὡὐαγτίλό χοῖο “τον εἶο χα. “τες α΄ ὐσαάμτοωμ 

“τῶν δῶν ε ταύρων μία. πα τροκλόργε ϑαψου τα. - 

αμφωϊοισὶ 2. υφτα. μείαν κὰὼ αμυμοματύμβομ ὁ 

χάσμα αργῴων ϊ ἐρὸς σραῖος αἱ χρίων 

“τὴ ἐσίτρον͵ χουσπεσὶ λα ἑλλνασόψτω, 

ὥσικεν τηλεφαγὴς ἐκ πστον τοφιν ἀγδρασῆν ἐν 

“τοῖς - δ᾽ ψῶ γείαία στ, καὶ ὃ δὶ μα ουϊοϑεν ̓ ἐσογται 

μι στρ Οὐ α ΟῊΣ βεονς "δίκα λξα εϑλα, 

ϑηκιε μέσω ἐ γώ! ἀρ αηεοΣῖν αἰἸχοαιὼψ ᾿ 

ὌΡΝ, μῶν «σολέὼμ ταφω αγδιρῶν αὐἹεβόλησα, . 

Ἡρώωμ «ὅτε κέμττοτα προφβιμ γον ΟΣ Ε 

ζωγνωτα πεν ψέοι γι αἰ ἐπεμστοιογΊζαι α εὗλα: 

«λλαΐκε κ ένα. μαΐλιοα. Ἰδὼν θμμσαοϑυμώῶ - 

δὲ ἐπὶ σοὶ κα τεέθηκ εϑεαὶ “σϑικαλλες αεϑλα, 

«ργνροτσεζα. βετῖς καλα. [ὰρ Φίλος ἤοϑα. ϑεοϊσὴν . 

ως σναρὼ ουδὲ θα γῶν ουνομιλεσαις διηαί ποῖα «κεὶ 

““αγίάας ἐσταγϑρώπτους κλέος σαι ἐοϑλον αχίχλῳ “ 

οὐστὶρ ἐμοὶ τοὶ τύ αι ϑος ἐσσ εἰ “σόλεμομτολυσ σα : 
εν ϑόςω [α΄ σεράτοΣ ὥνε με σαῖο λνγρὸν ὀλεϑρον . 

σιγίοϑουὶ ὑπὸ χῇσοὶ κα ουλομέμης αλο Χύόοῖο ς 

0) ς ὅι ἐϑριαντα “πρὸς δῆλον εἰ ἀγοράσουν . 

ἀγχὶ ἱμιολον Φεεσῷ ἤλϑεῶ. Ἰαύκ τορος ἀργάφομτος 
“Ἔν χὰς μιγμοταρὼν καὶ αγωμ οὗ οὐ νσηι ϑαμεμηγεων . 



στ-ὼ 2 'ἀρα. βαμιβησαγτίβυς κίομως ἐσὶ δεοϑ ἩΜο 

ἔγνω “ιέτἐνχκαία μέμγομος απτορφόλαο 

“σαῖδοα μελαψθμος αἰακλντον ἀμ φὶμέδογτα, ἕξ 

ξέψος [ρτοι ἃ ἐὰν θαι κ᾽ ἐνὶ οὐκ ία- ϑακωμ . 

στὸν “προτέρη Ἔυχα “αροσεφώμες αστρήϑαο . 

αμ φὶμ ἐὸν 

-οἀμτος κ εγερι δε έμοι καὶ ὅμιλίκεςον δέκ εμ ὄνως 

ἱΚριψαίμεεγος λέζουτο κατα. πῆολιν ἀγόρα ς- αρίπους . 
5.5! 

"υμμαρ μμεοσὶ ἰπτοσ δια ων δα μασιν . 

ὄνου “τ σα βόμτοςε ἐρέξε μην γαῖαν ̓ δυσ- ἙΕ 

ορσάς: ἀρίαλεονες ἀψέμους καὶ κυμαΊα μακρὰ" . 

ἄσσον ἀγα ρσίοι ἀγὸνρες ἐδυλέσαγτετι Χέρσον 

ους “αϑυτα μι γομ μους "25 οιὼψ “σώεα καλω, 

μεσ δὶ τῆ όλιος μα-χεουμεμοι ἜΝ [μὰ ὧψ ̓ 

{τ εροι φρομέγω ξέγος ὍλεστοΣ εὐχοόμί αι με ς 

γ᾿ ὀνμιέμψη, Ὁσπτῖὶ Κῷοι κα ολυϑον υμιετιδον Δ 

οπτρυμέων οὐνμαιμά, ἐσών ἀυστοϊθέω μεμελάω 

᾿Ἰλίον 'ἀς α'μ' ἐστεοϑαι ἐνσέλμιων ἐπὶ μνῶν - 

μιψὶ 2'αρ ουλωτσαψτα “σα λεν όρεα “σομτον 

σον δᾺ “-ταρσυ βθομτοις οὗννοσκα. πῆολίπσορβον Ἀ 

ὌἼ ὁγῶ ΠΗ͂ΡΑΝ “ξυχκ τ ροσεφιομεε ἃ εφιμι δόματος - “ 

μιεμψημιαι “ταῖδε παντα. διοτρεφές, ὡς ατορά, «ς. 

σοὶ 2. εγὼ δυ μάλα. -οαύϊα. καὶ αροκίως καταλέξω 

“Ἁ. (περηνῆ βου. γα τοῖο κα κ ὀγτίλος ὁ ὅιον ἐχινχϑη - 

μιγώμ εϑδοὶ νόσος ὼ οιχολεέγοιο Δαμαρτα, . 

ἑΩλουτὴ ρυψτοο αν γδον [ αὐ ἐδττετελ Φ“--α 

ἡμῖν Φροικ ομεγεϑη βαψαῖον κιοὶ κάρα μελαιμαν] 

ἀλλα. ϑόλομ “του Ὡλδύον ἐμὶ Φρισι ἐμ δ μμριξΕ Ἂ 

ἀρστολεθηε ΜΕ ΡΥΝΙ στον ἐνὶ ἱ μι ε[αὐροιστν κ υῷαν Εε. 

λετῖου καὶ ὰ πα δίμ σσρον φα Ρ Ὡικρον μι με4ποε. 

[κοῦροι ἐμοὶ μινῆσηρες ἐστ ϑά γε “Χ οςοδιωοΣκί Σ 

εἰμνοτ ἐν {γὸμ ἐμοιον ἐμιου ἀμὸν φσόκε ῷα ρος 

ἐκ τιλέσω «μήμοι μία μώψια μὲμα τοληγιας 
λα ἐρτη ἥρωϊ πὰ Φηῖον φς Ο“τεκέμμιμ 

μοιρολομ κα θελησὶ “στα ψηλεγέος θανάτοιο, 

μἰστος μοί κατα. δῆμον ἃ χοαια δὼ μελε σ τιον ̓  

κεν α τὸ απέρον κῴται “σολλα. κ΄ τιαΊίογας- 

[Ἢ εἐφα ϑέημὶ υ Ὡλάμτεσεταϑ ο ϑυμὸς αγίψωρ, 

ὠγϑα κῃ ἫμαΤικϑὰ φοὶψεσικαν μείων ἴσχον - 

υνκῖας Ὡ,αλνυεσικεμε ἐπὴν ὃ Δαΐδας “ας αϑῷτο͵ 

ΨΝΗΠ 



ὡς τρίετες μὲν ἔληϑε ϑόλω καὶ τυφψὶ -- χάους ὅτ 

ἀλλόσο τέτρατον ἦλθε ἔμος καὶ ἐὐίλυϑον ὁ ὥρας, 

Κὰὼ τοτεζλιτος ἐφπσὲ γωωαικῶν ἡσαφα. ἨΏΔκ 

Κὰ τὐνγαλλνονσαν ἐῷ ὄνρομιῳ αἰλαὸν ϊ “ον - 

δ “το λὼ ἐξ -λεσε καὶ οὐκ. εϑελονσι να ακας 

43,5" Φαιρος ἐὩλ ξεν νφήνασα. μείαν ἵσγομ 

«ολιώα στ μελίω ἐναλίγκιον κε σελημη, 

Κὰ τότε Ὡλμροζλ υσία. κακὸς σοθεν Ἠίαγε δαμον . 

αΎρον ἐσσεσ- Χχατίης, Οβὲ “ὡιώμα7α. να] ε συβώτης ᾿ 

Ἐυϑίλθε φίλοςυος ὁζλνασῖος θῴοιο, 

ἐκ-συλὸν ἡμιαθοεμποςϊων ΗΝ ΤΠ ἱμελαάμα . 

“τω ε με ψηςσηρσὴν θανατον και κὸν ἀρτῦυμαγτ: Ε 

Ἵκομ το τσροτι ἀαυσσερὶ κλν τὸν, ἡσπτοῖ οὀλνοσ ὡς 

ὑαδος: ̓αυστιὰ ῥΤαλέμα χος Ὁ Ῥόοϑ᾽ ̓κ[εμεοψόνε - 

“τὸν Ὡιἐσυβώτας γε κακω χροὶ ἱξίμια τὴς Χόμστοα, 

ἼσοΧχω λάϊίαλέωε ἐψο λίγκίον Ἀδνε γερουεῖ 

σκητομεμον 7α δὲ λυγρά. δι κρι ἸεμεαΤα επο- 

ουδετος ἡ ων διματο Ὑνώμαι “του ἐομστ-α. 

ἐξα ταίψης ροφαγίτ, οὐδ οὶ “πα ρογεγέστϑοι ἡ "σαν - 

ἀλλ ἐσεσίντε κακοϊσῖν εἰπῆ ομεεν πΩΝ βολησιῖῳ . 

αὐτὰρ Τέως αϑὶ ε ἐπόλμια. ευὶ ᾿ μιεαροισν ε ἐοὶ σὲ 

βαλλόμενος καὶ «ψίοτθμ γος Τυλπότη ϑυμιὼ 

αλλόσοε “λαμὴν γέρε ὀος νόος δι Ύο Χοῖο 

σιωλιϑὺ πολεμα χὼ σϑικαλλίατΤώχεκέρας 

ἐς ϑαλα. μιομ᾽'καγεθακεκάι ἐκ λεϊσεμοχηας- 

αὐτὰ ρὸ ἊΨ ἀλο χουν, πσολυκ. ἐρὸ φησὶν ἀνωΎΕ: . 

“τοξου μιννσηρεοσὶ βεμιεν “οὐλίομστοε σϊδιηρου . 

ἥμοῖν ἀψομ ὀροισίν ἀεθλῖα καὶ φομον «ρχὼ ὦ 

Ὀνῶλε ετοῖς ἐμιαὼν Διωά7ὸ κρα τίδοῖο βίοιο 

ὕυρωι ἐμπαγύσα, “σολλι ον οὐξοϊοιδυίες κα Ὡμεῷῦ" 

ἀλλόποε χέρας ἰκάψεν ὀϑυοσῖος μέ αἼοξον, 

᾿ῳϑλμιῆς μὲ “σαγῖες ὁ δμοκλεομεν ἐπσέεοσι 

“τόξον “μ" δόμεναι μὰ ὩΣ. φμαλα. “σὐλλα γορά οι ' 

στιλέμα. χοὸς ὡλεδιοῖος ἐυοτεριώων ἐκ Ἃ ὄσσε» 

αὐὰ ρ ὁ δ ξαῖο χέρ! “σολύτλας δος οδλυὰσ (ἐς 

βηιΩνίως ω επάγϑοξε βίον, αἰὰ τ ἢ κε σιδαρον.- ὰ 

ΓΝ "ὩΣ ὰρ «σὸν δορῆω ἴων, τα. χέας πες δα οϊςόνα 

Δ μον σα πὴ σαψωψ; βυλεζνα μετείμοον βασίλκα- 

ἀυπτὰρ σπσάτδηοις ἐφίει βέλεα, σομοεματα,. 



αὖἴα. ἀφ βλεο ρ νίλινηθν .“τοϊ ἀγχίσιμοι εὐὐτῆον. . 

Ὑνωπονῶς ἐψ Ὁ βα- “σ-εσφι θεῶν ὑθ πε ῤῥοθοᾷ Ἠξ. 

ἀυστοῖκα. γὰρ κατα ὃν ὦμα-τεσσϊασόμ μοι μειμεῖ ̓ σῷω 

κΊῴνον ἐσπροφαίδίω Τῶν ϑὲ σοόμος ὄρυυταφκὰς 

Κκρα τωγτνυτῆ ομιέψωψ - ὅλα σεν ἀτσαν δίιμ ατι θὺ ΤΩ 

ὡς ἅμις ας αλεεμιμον α-σωλόμεϑ' ὧν (τ καὶ μῶν 

σώμα τακνδιία. κῴτοα ὠεὶ “εγαροις οῶλυσπος ες 

σγαρτστω Ἰσασὶ φίλοι καΤὼ 2. ώμα ϑ'έκ ςτὸν «΄ 

δίκα “σον αγῖες Ἰευτοὰ: ἀμ εξ ὠππφλέωγ᾽, ' 

καυτϑεμεμοι γοαῦοι ἐ"» . γὰρ γέρας ἐφὶ βα νούζωμ . 

νῶν ἄυττε χὰ ΤΡ ΡΟΝ ἀρῴδιαο - 

ολβὶ Ε λαερταο “σαι “σολυμ ἡ χα γοῦν νον δν “᾽ 

Ἡ ἄρα. ῥρχὸ μεγαλν «ρέγμε ἐκ “τησὼ ακοιτον . 

ὡς πε[ο θοαὶ Φρίψες ἡσαψ ε εχέφρονι “σπμελοτ ἐν 

μβαιρ το ἀπαρμας ως ἄν μεμγντοῦλνοῖος 

ἀγὸς ρος κον ρΙ ἣν ἴου “-ὦ δι κἌέος σα ὀλχάηνα, 

Ἐς ἀρέξας- τἀ ξουσϊαν τ Ἰχθογίοισί αοἰζδλιὼν 

αϑαψαῖοι χαρίεογαμε ἐχέφρονὶ “σλνελοῦ πη 

ὌΧ ως τυυδαρίον κούρη: κακα. μιησαῖο ερ [«-μ΄ 

[Κουριζλῖον Ἰζξήγα σὰ: “σοσὶμ- .ΤΥΎ ῬΑ ἀρ δοίανς, 

᾿οσετέσαψθ βρώπτοους - Ἀξαθχεπγθα δέτε Φημὸῳ συ ον Ε. 

Ἢ "κόν βγος᾽ οισῆῳ . 
ςὅι μὰν “τοιαῦτα. "προς δνηλονς αγόράνον. 

ἐκονοὶν μη Γωμαιξὶ, καὶ 

ἑπφα ὁ τ «ν αἴῶλαοδομοιςυσοκ δά θεοὶ γαῖμα. . 

ὁ ἐσ 4 εκ πόλιος καπτεβαν τα: πλρὸς «Ὑγρὸν Ἱκοῦϊο 

καλὸν λα εβῖς αο τάενγμε ἐϑον, ὀγῥαϊσοταυτὺς 

λαέρτας κΤεα “πίασεν ἐσέ μάλα “σὐλλὲμ ὀγησεν . 

ἴενθα. δι οἴκκος ων “δὶ δὲ κλίστον θέε ποτα μιτη, 

ἐντῶ σττέσικοῦτο καὶ Ὡ φαψου "2 ἐ ἴανοῳ 

᾿μῶες ἀψαγκα οι, τοὶ ὅι Φίλα. ἐργαιομττο ὸ 

ἐνῶλὲ ὙωΝ στ κελν γρηὺς “σἴλῳ ἥρα. Ὑέρομτοα, 

ἐμῷ νκίως κομ εεσκεν ἐσ γρον νόσφι -σόλμηος ο 

᾿μϑ δῶλυσενς ϑδὶμώεοσϊ καὶ δεῖ μινθομ ἥτε - 

υμής μιν νὼ ̓ Ἄθαοῖν κ΄τίρεεμον “πολίεϑρον . 

Ὡιζπνονῶ ἃ“ α σνωψγὶ δῴοσατε ς τῆς ἀρίσος ᾿ 

αὐἹὸὰρ ἐ[ὡ “σαδοὸς ἐδ ρου δγρᾶι ἀμ(πέροιο, 

διχα εἰ ἐπα γγοίν καὶ ΦράοΣ ποι ὀφϑα-λμοϊσῖν, Ν 

μέκ εν α γγοϊνσὶ “σολιω Χρόνου αν φὶς ἐμ τα: . 

δὲ ς- {-τὖὐὐϑμόειν! ἀρήϊα τοχε ὥωκεμο 



ὧϊ ἰαϑ υάτα. Ὡλόμογδν θοῶς »κκῖον ἢ αὐὸρι οὗ Ὄροσενς 

ἄοτον ΗΠ μαγρϑ ϑπεβίριπον αλωΐῆς τάρντίς ὐμςς 

σὩ ρει ὃ ὼ ολίῖοψν μεανμο ορ χαῖονε ες καϊαραώνωψ, 

σολετινα. διμιώωμ ον δ᾿ Ἄεων - ἀλλαάρα. “τοῖγε. 

“ἐκα σταὶς Ἀεξορτες ὡλώης ἐμ εεμαι ἐρκος 

ὼ Χορτ οὐ]ὰ ρ ὁ “τοῖσι γέρωμ δδνου ἡ γεμεόμενεμ ο 

“τον οιον σατέροσρεν ἐν ΚΤιμε εν ἐν ἀλη 

λ Ἰπρ οὗα. ᾧνυτομ, ρυτσυΐζα δε, εσο χύτώμψα, 

ρα τῆ οΨ α ἠκελῖον πὶ ἊΝ κυλμμιησὶ βοίας 

κγηρῖϑα ρα τέῆας δ ΈΩΛ (,-ο γὙρα-τῆνε α λεήμων, 
χερίῶλα «τέσ χὲσὶ βατῶν “ἐμενο, αὐὰρ υτ θεν 

αἰγῴῳ κκιιωέην κεφαλῇ, ε Χε “σεμθος ἀέξων - 
τογῶλος οι ἐψομσεπσολυτλαςζλίος ὁϑινόσευς 

Ὑρα! πο φροόμιεμον, μια. δὴ ὄνε ἐΦρεσὶ “σίνϑος εἐχοΐϊα ᾿ 

“ας ὡρ υσο βλωθρίω ογχυῦω καΐῖα. ὥλακρνον ἄβῳ . 

μιϑμηριξεῶν ἐστήτα. καῖα. Φρεινα. καὶ καα. βυμὸν 

[ζυσω κιὼ -οδιφιῶνω ἐὸν “πατέρ δὲ ἑκα τα, 

ἄσῳ, ὡς ἔλθοι κι ἃ Ἱκοιτες πο ρίῶλα. γαῖαν, 
Η ἡταρώτεξ δεοῖϊο, 'ἐκαισαντε “τ φρησαυτοο . 

ὥζαε ϑὲδι Φρονεοῦτι Ὡιοαόσαῖο κερΏλ τον ἦμαι 

“τρῶτου κατομίοις ἐιγεεοσιν “τ ἐρκϑημαι 

“τα Φρογεων ᾿ϑὺς κίεν αὖον Ὡ ῖος ὀῶλναγενς . 

᾿μστοὶ δὼ κατεχὼν κεφαλὼω ᾧνυ“τοὸν αμφελα' χαΨΕ: ὁ 

τον δὲ “τὰ ρἱπαίμ μος “προσεφώγιε Φοιδῖμοος νὸς 5 

ὥ; γέρον ̓ ὄν δα νμιομῥισ᾽ν ε χα ἀμφυσολ δια 

᾿ς ρ χατονγ πλλφύχέοι κορμὸν Ν ε Χά ὈΥΖᾺ ἐσχοὶ πάμπαν 

ΕΝ Φνυ“τοὸν ὀυ συκπουκαμισελος ον δὰ ἔλαιν, 

ὕχκο ΧΡη, ον παρα: δ μετβο ἀγὲν κομιιζλης κοεα. κῆσσον . 

δέηο δέτοι ε ἐρέω - συ δὲμὰ Χοόλον ἐγδεο ϑυμιῶ - 

ἀυποομσουχκαία θη κομῖδη ε Χά. . ἀλλμα γῆρας 

λυγρὸν ̓χής ἀὐλομιάςτε κακῶς ̓ κὰ α 4κέα ἐοσαι- 

δαϑὼ ἀ ΡΎϊης γε μα δ ἐμεκι σε κομφῳ, 

σζλέσῖτοι ὀνουλέον ἐσ πγρεν 4 ̓φσορααοϑοι 

42λος καὶ μεέγεβος . βασΊιληι γὰρ ἀνδρὶ ᾿οικῶς .᾿ 

“τοιούτῳ δὲ ἔοικας ἐνῷ λονσοῖο Φαΐγοντε,, 

δ 2 εμ μαι μαλακῶς ἡ ὙΞΡ αϊκηςαὶ Ὑϑοῦϊ ὡμβ.᾿ 

αλλα γεμοι ἴδοι ἀτὲ γκκαι ὰ αδεκ ἕως καταΐλεξομ « «: 

“συ δμιῶς φεῖ ἀν ρὼμ . τόρ Χαΐον ἀμφιπσόλάς . 

Κάμοι “τον ται γορενσου ἔτι τυλίομ ὀφράν ὅλα, 1... 



᾿φετεου Υἰθαΐκην “τἰὠζλϊκομιϑώεμοι ἐφτσεν 

ὄντος ἀμὴρ μῶν ΘᾺ ξυμιβλήμεμος ἐμθα 2  εὐμστοὶ τ 

πκστὶ μαλ᾽ ἀρτίφρωμν «ἔστ ῴον ποολμ σεν, ἔκασα, 

πὸ ᾧν ἑζχ στα κοῦσοαι ἐμὸμ τὸς ὡς ἐρέήμον 

ἀμφὶ ξάγω ἐμιῶ 'φπτον Φωήγε καὶ ἐστὶν, 

ἮΝ ΜΩΔΝ στ βμηκε καὶ ἄν εἰσλο Ὡόμοισὶν . 

ἐκ γάρτοι ἐρέω - σὺ ϑέσιωβεο καὶμδυ πκουσομ . 

ἀγὸτρα. “αὐτεξήνίοσα Φίλη ὠνὶ πα ριῶὶ Ὑγάιν 

ἡμιετιβονοδελθομτα καὶ ὅ-σύϊε βροτὸς δος 

ξήνων “τ δα πτῶν Φιλίων ἐμ ομ κ  Ὡιῶμα. Ὁ. 

᾿υχῆ οὥ εξ ἰθαικης γένος ᾿ἐμελεέμαι οὐοὶρ ἐφασκε : 

λαέρτηῦ αρκήσιαζλωυ “σα τὲρ εμιλεεμοι αὐοῦ . 

τον νὰ εἴω πρὸς ὀλώμια τὰ Ὕωμ 4: ἐξενιοσα., 

Δ νκίως Φιλεωμ πσολλῶν καΤα. οἵ κομ εἐὀμσττων, 

Κ« δι Ὡῶρα. “σορὸν ξάμκια. ὅια. εῶχε 4 - 

χρυσοῦ αὐὰ δὲ λόκάν δ γίος, “τὰ π- αλαύΐϊα- 

Ὡιῶκα. δὲδι ρητΉρα. τ ὐπρόρενεν ἐλὰ αγνϑεμιοεῦζα., 

“ιώθεκα ὰ -σλοῖδδας χλώψα.ς, “τ ὀογσονε δὲσασσήϊαις 

“τόσσα δὲ ἐφάρεα, καλα. “οσονοῶδ. ἐπὶ τοῖσι χιπτῶνας, 

χωρὶς δ ὐτεζωμαίκας ἀμύμογας ἘρΎ λυ ας 

τίογαρας φδιαλίμαςἃ ας ᾿ἰϑέλεν ἀστὸς ἐλέοϑ . 

να Ἀμᾷρα᾽ ̓υῴτα. “σταστηρ καῖα. δαύερν ου Ἄρωψ- 

δά 3 ᾿ἡπτοιλλὶν [αήεῖν ἱκανάς" μψ ἐρεήμής π 

νϑρίσολῶα. ̓ ωτὼ καὶ «Ταΐίοϑᾳ λοι ἀγδρες ε χουσὶ . 

δῶρα Ὡ ἐτώσια.“ ταῦτα. χαρίςι εο ἐρϑῆν ̓οσπσα ων . 

4 γαρμανς φωομγε κί χης θα κιης ἐνὶ μι, 

σοῶκ. εμσδς δώροισὶν ἀμφζξάμεγος ἀ-πέτεμ Ε. 

Κὰ ξεγίη ἀα[αθε «ἡ γὰρ θεμιῖε Ὁςτὶς ὑπραύρξη . 

«Ἄλάγεμοι “το διε ἀντὶ καὶ  αἀρεκέως καϊαλεξου . 

“όσον ϑιόγοςε ἐστὶν ἴων ξψνισας ἐκ ἦμον 

σὸν ξῴμου ὃυ πημον ἐμομσαὶ τὸν ᾧνοτ᾽ ἐγ γε 

ὥιύσμορον, Ὁμπποντῆλε Φίλων καὶ “σα Ῥίϑος ἀιμε 2 

μέπσονεν πτομ τῶ Φραἰ γον ἴχϑνες μεπεὶ Χέρσον 

ϑηρσὶ καὶ οτωμοῖσιμ ελὼρ γενετουδὲ ε “εἤτηρ 

ΚΚλαῦσ επτ δισήλα σα. τα τρϑ' σιμμγεκόμ. ΡΝ, Ὰ 

σῶλαλο Χος πολ ὕϑὼω ρος εχ ἐρῶν ἡρόμ ἐλοτσάα, 

Κώκυσεν Ἀεχέεοσι φίλον "ποσὶν ὡς σσίοικεν 

ὀφθαλμιους καιθελοῦστα. «“τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θα γον] ων. 

καιμοι “τοῦ τ᾽ γόρδυσον ἔττυμομ ὀφρόν᾽ ἀ2λό, 



τὶς παόϑεν ἐς αν δρῶν “αόθιτοῖ πολὶς κὃὲ τοκκις - 

“σού θλέψνηνς ἱἔσηγεε βοὴ «σ᾿ εἴς α΄Ύε ιὥρο - 

αὐ ϑέουςϑ- “ταίρους. ἐὲ μεσσορος ᾿φλήλουζα ς 

ὑμὸς ἐπ αλλόρικς - σιῶν εκ βήσαῦες εἐβησαν - 

ψἢ ομῶλατσαιμ φθόμ ἐμὸς ἐσ ῥδιδν, πολυ ῆις ὀδνοσευς ᾿ 

στ- οἱ ΓὰΡ ἐγώτοι “σα ὕ]ϊα. μαΐλ᾽ αῥεκέως καταλέξω ὃ 

ἀμὶ γερεξ ἀλύβα γ7ος ὅθι κλύϊ Ζλώματα. γάω 

νος ἐπθναμα ὑ ος τέγ δα ταν, ϑοθ τλαΣ «γακίος . 

οὐ ρε ἐμ οἰΓογο ἐστὶν παίριτος, αλλαΐμεε ὡιώμων 

“λαγξι απὸ σὶκαγίνς “λὀνρελθέμεεν ουκεϑελοΐϊα, - 

ὑηνς ϑελεοι" ΩΝ ἔστη εῳ σα γροῦ νόσφι -τόληος . 

εἰ: ΟΩΔ ΟΣ ΗΝ τ ἜΩΔΝ ““σεμ πῆον ἔτος ἐσὶν, 

εξ ὧν ὑ κι ήθεν᾿ εἴδη καὶ ἐμιῆς απσεληλυϑ ϑε πάτρης 

Ὥλύσμορος, ἀσττεδι ἐοϑ οὶ ἰσαψ ὁρυίθες ἰοντὶ 

Ὡλεξιοὶ .ὅὺς χαιρωναλν ἐγὼῳ α“ὐεπεμσσον ἐκ {μον . 

Χαῖρε ϑὲκμος ἰὼν «ϑυμοςζ κὶ γοὶν ἐώλε 4 

μῖξοϑι ξεμίν" ἸΏΝ αγλα οἷ Ὡλώρα: διολώσᾳ- 

Ἢ ς Φοσπτο. τομῶν α. Χέεος νεφέλη ἐκαλυζε μέλτωωψα. - 

ἀμ φοπτορκσί δὲ χϑσο ὶῳ ἑλὼν κὀγὶν αϑαλόεοσαν ὁ 

χάαῖο κακκιφαλῆς φόλιης ἐξά ροληο τενα χὶ ζὼν ὲ 

πουζεωρίγεο βυμόςαγα. βίνα ὃ δὲ δ᾽ ΜΩΔΗ 

Ὡιρίμεν, μιγος πρόστυτξε Φίλον “σατέρ ̓ φσορόωρι- ὡ 

Κῦυσε δέμ ἣν σϑιφι ΝΞ ἐτϊάλμψος ᾿δὲ “προσανῶλα. “᾿ 

Κῴνοε μεέμτοι Ὁ2Ὰ ἀυσοος [ὦ τα τοῦ οΨ συ μίέξαλλας 

᾿λνβομ ᾿φκοκῶ ἐξ ἐκ “αὐ ίζλα. γαῖαν . 

ἜΚ ΧΡΩΣ Χέεο κλαυϑμιοῖο Ὑθοιοτοε 2λα κρυόεμττος Μ 

ἐκ. γαΐρτοι ἐρέω μαΐλα. ΘῈ ΧΡΗ πα δυ ΩΝ ἐμεεν ἐμ σσας, 

μυνσηρας καετσεῷγον ὧν ἡμεροισὶ Ὡλομοισὶ 

Λώβινῃ στ νύμεμος βυμαλγεα. και κακκι Ἔργα ὦ 

ὙΡ Ἄγ" ἂν λαέρτης ἀσσαμ 4βόβο Φώγεησεγπε. Ἢ 

ΚΝ διδῶ υσάεγε εος πραὶς ἐνβα ὩΝ. Ἰκαγάᾷς, 

σβμα. στ ἱμιοιγῶ φ-τ αρίφρα δὲςο πΑΡΩ “σεποίβω . 

Ὗ. ξύν. στα ἤβομ. ἐμὸς πρόσεξε “πολυμἥϊις ὀθϑυργθς ᾿ 

σλιὼ δὰ πρῶτον. ́“-ωδὲ ῷρασαι ὀφϑαλμοῖσί, 

τῶ ᾧ “παρρμκσώ λασιῳ σὐςλδηκῶ οϑιόγντὶ 

οἱ Χμ εγον «σνςδλέμε -σροΐης καὶ πα τγῖα, μάτι 

ἐς “α-τερωϊολνκον μήβυς φίλον, οῷραψ ἑλοίμονν 

δῶρα. 1ὰὼ δεῦρο ""ολώγμοοι υεσ  Χετο καὶ καιτέμρδυσεν Ι 

Οἱ Ὁ π αὐὙεέτοι καὶ ὼὰ δεμόρε ἐν κι μεέμην καταλωὼ 



ψ--ωδίμοι -οὐτι ὥλωκας.- ἐγΩΩΝ πτεομσ-ε ἐκάσα, 

“σὐμονρος ων καϊΤοὶ κιασσου ἐπστΊασόμεμος δια ΖΝ ὐἹὼν 

ἵκνά μιοϑο. : συῶν ὡμόομκασαις καὶ ε{σεες Ἕκαςα. 

ὃς χυαςμοοὶ Ὡιῶκαςβισκαζδεκα. καὶ δέκα. μηλέας 

συκίας “τοσα ραΐκομτορ χοὺς ϑέζεοι ὥιομόμημας 

Ὡλώσᾳυ -σεμτακουῖα . δὲ αῥυγῖος ὃὲ ἕκαςσος 

"ὼς ὡυβα γα. «αφυλωὰ “τα ἴοῖαι εα σὶμ «Ὁ 

ὁ-συστεδηῶχιος ὥραι ἐἹβρίσάαν υυῦθεν - 

Ἢ ες Φα“το- --πουζλαῦοῦ λνττοτγοιατα καὶ Φιῖλον ΡΝ 

σημιαταψα [ΟΡ] ος͵ ταί ὃ ̓ ἐμσσεῦα. τίφρα ἰοδινογενς . 

ἀμ φι ἱ δε σσσα ΟΣ φίλω βάλε σηχεε- τορμὸ δὲ ροτὶ δ) 

“λῳ απσοξυ Χχοΐἴα. πολύτλας διοςοζλνοσευς- 

οαὐοὶρ ἐτσῳ Ῥὰ μασψνῖο καιες Φρέγα. θυμεος α Ὑέρθη, 

ἐξα ντς μι νϑοισῖν αμάβομιγος προσεζτε. ᾿ 

Ψ ὧϑ πατέρ: Ἀ κρα δος ἐςγε ϑεοὶ καΐῖα. μι απο ρὸν ὄλυμισσον, 

4ε ἐτεὸν μι νστηρες Ταίοϑαλον ὑθρὶν δίσαν . 

νι αγῶς Ὡλήθοικα. κατα Φρινα. “μᾺ τάχα. “παζῖες 

ἐνϑα Ὡἐπγελθωσὴν ϑα κιασῖοι -ἀτγ[ιλία.ς δὲ 

“πα ν ἐπσόρωωωσὶ κεφαλληγωὼν “σολέεεοσ! « 

Ἰσν; ΟΝ. αὐσα μήβοόμεμος “προσέφη “σολυμήπςοϑυσενε» 

δα ρσ4 μι τοι πταῦτα. μόκξα. Φρεσὶ σκσὶ μιελον τον . 

ὩΛᾺ Ἰομίεμ “σροτοὶ οἴ γον “ὃς Ὁρ χα του ἐὙγυϑι κάπται “ 

ἤευϑα. ϑέσηλεμα χον κιὼ βουκόλον δὲσυβώσιω 

“σρύτεμ᾽ ὡς ἂν διάτσμον ἐφο-υσλίσωσὶ τα χίσα . 

ζ ς ἀρα- Φωγησαῦῖ]εβα στο “ρος ὡιώμαα καλα.- 

δ2. ὅστε δα Ρ ἡκοῦῖο ὡιόμους 4; ναωξχταΐζοζας 

ὅυρου “τιλέμάα χορ καὶ βουκόλομ Ἀδεσυβώσιμωὶ 

τ αμγομέμονυς κρέα. καλα. κβογζαςταιθοτσα. οἸμομ 5 

σόῷρα. δὲελα ἐρτοην μεαλίοορα. ὧ ἐμ] οἴκω 

τ πε νΑρλος σκέλη λουσεκαὶ Χρίσεν ἔλῈ 

Ἀκρωρ; ἄρα. Χλαῖγαν καλὼὼ βαλῳ ̓ αὐἹὸρ αϑὴμη 

ἀγχὶ ἐδ λιθδυρ. ἔψη μέλε Ἡλῶλαγε -οιμιμἱ λαμ 

μιᾷζογα κε κεσσάρος καὶ “πσαίοσομα, βάν 2 ἐοϑσα ας 

ἐκ Ῥασα μίγθον βη- ἐαύμαςζε δεμῖν φίλο εὑός, 

ως Ἰῶχῳ αϑαψατοισῖ ϑεοῖς ἐμα-λ᾽ γκίομ ἀγτην . 

Κα σα μον Φώγισαις στα. τῆ βοεμότοα. “προσηνῶλα, ἢ 

ὥ σσασϑ. «ἀ μαΐλα.“τίςσεβεῶν ἀφ γεα ων, 

φρόςτε μέγεβοξῖ ε διμαέβουδ ϑηκ εν ἸΏ ἐοϑ'αι - 

Ὗ οὐ ὧν λαέρτος -σέπυύμιμος ἀμτῖον ᾿νῶλα.. 



αι γὰρ ζῶτε πατῇ κὰὼ ἀαϑϑηγαίη κὰὼ α΄“ τολλον 

δῖος ϑπρίνκον φλομε ἐνκτίμεεγον -“ἴ ολίεϑρον, 

ακτὼ ̓ πωρ ροῖο κεῷαλληῳ ἐοσῖῳ αψνάογωψ, 

στ-οος εώμ-τοὶ χϑιφοςε ἐμ ἡμι (τεροισὶ Ὡομοισὶ 

τ χε ἐχὼν ὡμιοισὶν ἐφεστα μεμα καὶ αμιραν 

αγῶλρας μεγηστῆρα, «Τὼ χε σφε εωψ γουυα.τ' ἐλνσα. 

“πολλῶν ὧν μεγάροισι. συϑὲ Φρίψαα ῳϑουὶ ἰάψϑης 5 

Ὡς δι αϑ τοιαντα. “ρος ἀλλήλους αὙόρένον . 

δ᾽ 2 δὼ -ταύσα Κ7ο “σύψου π- νυκοΐότε δα σαι, 

ἐξήας “εφου ὁ καῖα. κλίσμονςτε θρόνους τ- Ε: - 

ἐνϑ' δι ΒΤ διάσγω εχέ ριον ἀγχίμολον 2ιὲ 

Ἀλϑ' ὅ γέρων Ὡιλολίος - συῶν ς “τοῖο Ὑγέροῦϊ ος 

εξ ̓ερίν ων μι ογ οὐ ἐς στα “σρομολονσα. καλεοσεμ 

μιΜ τᾺρ Ὑρηὺς σϊκ εκ τα σῷια ἐῥίφε καρα γέρου α. 

τῶν νκέως κομε ξεσγτεν “σφ κατα γῆρας ἐμεα ρτῆ ε - 

δίῶζως οιὼ οὩ να πα. ἼΩΛον Φραΐοσα ο Ὁσ1-Ἔ ϑυμιῶ, 

ἔσαν τὶ κεγα βοισι στεθησοτες - «οὐαὶ ρ ἀθδλϑοκίς 

μιήλι Χίοις ἐπσέεοσι καϑα πῆομερος “σροσεφσεν « 

Ἢ γέρου . Ὡς πω διῴττρον, απσεκλελαήθεοϑε δεβύμεβευς- 

Ὡληρὸν γεῖρς στο «τὶ χάρισήν μεμιαὥσχεες 

μίμγομν ὠψμεγα ρος μας ποτ δνεγμεεμοι ἀμί. 

ΠΣ ς ἀρ ̓Φικ- -Ὡιολίοςείϑυς κε χάρε τπόάσας 

ἀμ φοτρο-εοὺ οὐ ὀιυσιόυς ὃν ἐλαιβὼν κύσε 'χέρου καρ, 

και μὴν Φαγίιοα εἰ ἔπεα τῇ βοεῖα προσαύξλα. - 

ὧ ΦΙᾺ ̓ υμόσπστα ςεελνομεέμοισι μαΐλ᾽ ἅδεῖν, 

Ὁ ετοιομἐμοισι «θεοὶ σε ᾿γαΐον ἀω7ο] . 

οὐλετεκαὶ μαΐλα. χαῖρε .ϑεοϊζλ ἐπτοι λβία, ϑλοιἐψ ὁ 

“πἀρμιοι “τοῦτα γὙόρενσου ἐπττυμον φράν 2 λῶ 

Ἦ ΜΩΔΗ σαῷα οἱ δὲ τσϑιῷρωμ πυψιλότα. 

νοσησαύασε ὡ δορὰ ατίελοψν οτιραυωμ εν ΄ 

τὶ ομῶξα σα μ φβομεψος ππροσιφν “σολύμήϊια δῶχνασενς 

ὦ γέρον, ἸΩΔΝ οἰδνε.. .τῖσε ΧΡΝ “σαντα. “τσ ερέοϑτθα - 

ὡ ̓εφα9' ἐλ ΣΝ κελα ρ΄ ε Ὁ ε ἐνξεσον ἐσσὶ ἱὩλίφρον . 

ὡς εάύστως πτα δὲς Ὡιολίου κἌντομ μοῦ ὄλυσιμα; 

Ὡλφκαγοωμτεστεεοσϊ καὶ ὧν Χάρεοσι ᾧῷνοψ-τ-ο - 

ἐξήκεν ἐφ ογ7ο “αρὰ Ὡλολίον πτα τέρα. σφῶν οἷ 

ὡς δὶ μεν -δι ὥιζονον ἐμὶ μεεγαίροισι τπσεμομστοῦ Ἢ 

όσα ρ ἀτίελος ἐν“. καΊΤα. τὴ ϑλιν ω ΧχΕρο “αἰ μ 

μέρναυρὼν ανγῦον θαίναῖον ,δἷν, κηρεμεσουσοα. . 

δ! αρόμιῶς αἰογζες ε ἐφοιττων δίηοϑεν δγος͵ 



μν χαλα τε σορα. Χχῆτε Ὀνίαν “προπταΐροιϑ' ὀϑυσώσο. 

ἐκ. δὲν ὕθανα διγεὼν Φυβεοι κιὼ θα" τῆ ομ' ἐκ σοι. . 

“τονε εξ αλλαὼν “υολίων οἰκο δεῖς ἔκζαιςσος 

“σεέμσον αγάν ἃ λιόυσὶ ϑοης ἐσσὶ μκυσὶ τ βεῦϊες « 

οὐΤοῖῶ {ες ἃ γορίὼ κίον ἀϑρόοι ἃ. χυύμινοι καρ. 

αὐαρ ἐσ ἡγῆθεμ δμενγϑέες τεγέμομτττο ᾿ 

“το σίνον ἄντ 4ϑης ἀμα ϑ' Ἰσταῖο καὶ μι ε{τ' εᾧ Ὁ 

““αῷλος γάρ δι ἀλα σον εἐὐὶ Φρεσι “σῖμϑος θ᾿ ῴ τὸ 

ἀμ τοῖμοον - “τοῦ “τρῶτον ἐμηραῖο Ὡιϊος οὥλοσεὺς Ὁ 

“τον γε ϑακρν Χέωμ α:γορησαῖο κιοὰ μίδοεψσεμ. 

ᾧ; Φίλοι - ἡ μέ[α᾽ ἐργον ἀψὴρ ὉΏΔε σα τα χαούς . 

“τους σίω μπεοσὴν αΎΩωμ “οσολέα ἔῆε κιὰ ἐοϑλους 

ὠλεσε ὐλρὺ νας ὕλαφῷυρα ς, α΄ πο ὡλεσελάονς- 

“τουεξιελβὼν ἐκΤήμεκεφαλλίωωμὸ χαρίσονς - ς 

αλλαγέγεσρὶν “τοῦτον πες ύλον ὦκα ἔκ εοϑοαι, 

ἡ κι ἐς "λίῶλα δῖαν Οθι κρα-τουσὴψ ἐσ φοὶ Ἶ 

ῷ γεν ἢ κὰ συῴτα. καΐϊκφεες ἐοσ λυ εϑ" αἰᾷ “ 

λώβη [οἱρ “-αἰδεγεσὶ γκιἃ ξοσορεέμοισι “ὐυϑεοϑοι, 

Δ λὴ μὴ πσαιδιωγε κα στγνίντογίεφομπας 

τὶσομ 9, ὀυκαν ἐμοιγε μία. Φρεσὶν ἡῶλυ Ὑεμοῖο 

«οέμεν, αλλα. τ αὐχίςα. θαψὼν φϑιμεέμοισι μέγῴω . 

ἀλλ᾽ ἴοι, Ἀν φϑέωσὶ “τ ϑαιωβθεξῖζες ἐκ ῴγοι . 

ἫΣ - Φάστο δ} κρν Χίων .ΟΙ κ“ΤΌΚΩΝ ἐλε “αὐ «ει χάους . 

αν χὶ ἱβιολόρ Φισῴηλθϑε μιεῶλων καὶ ϑῴος ἀοιῶιός 

ἐκ. μεγατρὼν οῦνυσηος σφέας ὕψος ἀνῆκε Ὁ 

᾿παψῶιὸν μεεοσοιστ - τ ἀφοςῶν. λὲν ἀγδρα ἐς αστομ ο. 

“τοσὶ ὄδε καὶ μι είτε μεῶλων “σεπγυμείρα. ̓ φ2ιὼς- 

Καὶ ἐκλύζεϑα νωμ.ν ἰθακικσῖοι ουγαὶρς οΏΆνοσενς 

ἀϑαγασπτον ἀἐκἤ]ι βεῶν τα δὲ μιβσαο ἐργα: 5 

ἀυσττος ἐἰωμ 42 λον θεὸν ἀμβρόϊ ον, Ὁς βόζλυσικος 

ἐὙγνθεν 'φπηκᾳᾷ καὶ μέψπτορὶ ̓ σα γ1α. εὡκ ὁ - 

αϑοίψαῖος ϑὲ θεὸς “σοι ππροππτάροιϑ' ὀξχυσῆος 

φάψετο ϑαρσωώων ποτε δὲ μαψμεγηροςς Ὁ ρίψωμ 

βωε κα]α. μείαρον. .ΤΌΟΙΩ ἂς Χῖστιψοι ̓γυϊπῆ οὕ“ 

ζ ς Φαΐτο. “τους δια αρα. ταῦ ας Ὑπὸ Χλώρον δέος. ἡρά: 

“ττοῖσὶ ὄδὲ καὶ γου δ ήοον γέρων Ἔρῶς δολίθέρσης: 

μια. πορίξλνς: ὁ Τὰροῖ οἵος ὅρα. ρρσα καὶ ὀ-σἴασω - 

ὅς σῷιῳ ἐνῷρογέωψ ἀὐὙὝορησατο καὶ μετέφη - 

Κικλυτεα δὰ ϑῶμ.. ᾿Ἰϑακησίοι 1 ἜΤ Ἄνω Α 



ὑμιΎγέρη κακότο! φίλοι τα ε ρα Ὑίνουτο Α 

ὕγαρι ἐμοὶ ἡσεεθἐοϑὶ ον μεεύϊορὶ “οιμ μὴ λαῶν 

ὑμιεστο βονα “σαἰδαςκαϊασσανερ. ἐν ἀφροο μμαΐωμ « Ὃ 

δὶ μεία. ἐργον ̓ ἐρεξαψῇ αἴαοϑα λίησι κακησὶ 

»«“τημιαῖα. κ ρου ὦ καὶ αΤιμ. «Φοῦ ες κοι 

ἀγρὸς ἀρίσηος . “τον ουκ τὶ Φαΐγῖο νειοϑ αὐ. 

καὶ μῶν ὦϑε γένοῖο “αἱβεοϑέμοι ὡς αγοράω ν ᾿ 

Μὰ ἴομεν δε οὐὔις ἐπί σπτα τον για κ οὐ ρη . 

Π: ς ᾿Ἰφαϑ' - διῶλαρ ἀγήϊξαν μεγαΐλω λαλῶ 

ἡμεϊσεων “ολῴους Τοίξα ϑρόοι ἀωστοοβθι. μάήναν . 

δα ρσφίν: ἀύδοεμεῦνϑος ὠνὶ Φρεσὶν ἀλλόώπεηϑά 

“πήθοντ- ὅσα αΏ ευφτεσι τιχεσ. ἐσ ὁνοῦο χὰ 

αὐὼρ ἔτσάρ “σα Κ70 τι Χροῖ ἌΝ χαλκὸν 

ἀθρόοι ΝΎ ΡῬεθοῦῇ ο τσρο ἄσεος ἐν ρν χόρθιο.- . 

“τοϊ σίνος ἀυτασϑας ἡνυβν νηπισιέμστιν ΤῸ" 

φιλο γετίσεοθαι σον οι Φοψοῦ ὀνῶέὲρ, ἐμ. ελλίψ 

ΕΝ ἀνσογοσήσαν α Ἀλαύϊοῦ “σοτομιον ἐφε } ἀν. 

«ὐὰρ ἀθημαῖν φηγα. κιροψίωγα, “σροσπνῶλα. . 

ζ “σαύτ ἡμισιδε »ιροψίῶλν ὑτσταῖε πρφογτττων . 

᾿φσέεμοι ᾿ἀρομ ἐμ τίμυ τοι μόος ὡνῶοϑὶ κι 96 ν 

ιὲ -τροτορω “τ ολερμον]ε κακὸν κὼ φυλο-σὶν αἰϑίὼ 

τ άξήης Ἂ φιλο τοηϊο. μετὼμφοτροισί στ  ϑμοα. . 

ὝΔλδίασα»έβομεμος “σροσέφε νεφελκγν στα. ς ενς. 

τέκγου ἐμεοῳ “Γὶμεϊαῦτα. 21 ἄρέαι "ἐμέγαλλας . 

ΗΝ γὰρ δ “τ οὐτογὰν ἐβονλ ὄἄὄσας νόοῳ ἄωσες Υ 

ὡς Ἰμττοι κῴγονυς ὀῶλυσιενς α΄Ὁοτίσοεαι ἐλβὼμ - 

᾿ἐρξον! ὅτστως ἐβέλάς - ἐρέω δϑτοοι ὡς ἐπ ἐοικ ἐᾧ - 

ἐσ δκ μῴκσηρα ς τστεο Ὡιϊος δῶ νασεὺς 

Ὁρκῖα.- “στοῦ τα μιογῖες «δ βασϊλζετοω ομἕ . 

ἡμ εν ὦ “οὐδοῦ ε κα στγνη- εῷοόψοιο 

᾿κλησὶῳ θέομιςεν “ἸοΙ2Α ἀλλήλους Φιλεομίτεων . 

ὡς Το πάρος: ἐαρολου τος δέκα ̓ ἄρμῳν ἕ ἁύλις ̓ Ἐσω ὁ 

Φ) εΦτσώὠνὼ πίὰ μιν "πάρος μερίαν ἀθημημ . 

βηδὲέκατονλυμπσοιο καρήμων α ξασα. . 

διῶ ““φοὦ σίπττοιο μελίφροψος εξ ας ἐρογ' ἐμστο, 

στοῖς ρα. μιύϑωμ ἡ Ἰρχε “πολύτλας Ὡαϊοςοζλνασενς" 

ἐξελθώγτὴς Ἶ Ἰ2λοἱ μὲν δν ο: χεδοψὸ ὥσι εϊόμττες ̓ 

ΠῚ ε Φαττ. ἐκ 2 μος “λολίον κίεν ὥς ἐκελάνεν- 

σπλῶ ρ ἰπσον ὁνον ἰὼν. “τους 2ι ἐσ: χεέϑου φσῖϑε “σα ῖα ς 



Ἀν ε 

ἃ 

ὃ 

ἐῶν 

ὙΦ  ΦΨΨ ΡΨ ΨΥ ὦν ἂν ΡΥ ὥ“ω. “« ὁ 

ἄμα Φίοϑνοσ κα σα. πῆτε ρόεψτα. “σροσκν να. . 

δ εν ἔγγνε ασαλλέπελιφώμεβα. βα ἀσον 

«᾿ἰΦαϑ' . διῶ ὼ ὑϑωῖο "αἱ ἐντο χεοσὶ ϑινομτο . 

στ-οΣ ὐκῷ ἀμφοδυσι τα. εξ Ὡιὰςς 2 ολίοιο “: 

Ἑνῶναρα. Δα τρεγάιον διολίος τὲς τά Χε ἀϑυλόγο . 

ΚΚὰ “τολιοί ὃ ἐομστοες ἀγατκα οι “υολεμοῖογαὶ 

ἐ1ὲ ρ σφ ρ Ρ “σα ῦ ο μὰ χροὶ νώροστσσα. χαλκὸν, 

ὠϊξαν ὡὲ ἔνρας ἐκ δ Ἢ πἴοψ, ἐρχεῶὶ οδινοσάς . 

σ“-οσιοδλσας χίμιολομ θυ[αί α-ΤΉΡ τὸς Αλθεψ ἀθηνη 

μι εμστοορὶ ᾿φδομεμα, ἃ αὶ Δ έμα ς ἈΩᾺ ἐκὼ ἀξ ὼ- 

ἂν Ὡεϊλὼν γλθησε “σολντλας Ὡαῖος οδνοσἄ ς- 

ἀσ}α Ὡλέστιλε δε κοδΡ ἐπὶ δώση ἡμὰ ΩΝ Φιλ ου τὸν . 

στκλεέμαχ .ἾΩΔΝ μὲν “τ ὐζλ ον αυτὸς «πελβὼν, 

αγῶλρὼν μαργαι ων, ναῖε ἐδ ϑ δὴ ἀρίστοι 

μᾶστοι καΤαισι χων πυπερω υ γε, δὶ στοῦ ουσ αι ρὸξ “ὃ 

“λκαταψορίμτε κεκασμεβα. ἠκαούρω “σώαν ἐἶτ 

ον ὧν πνλέμα χος “σὐυξυμέμος ἀγτίου υϑα - 

ΟΥ̓ ταὶ ο ἀιπκ ἐθελκοϑ' α- “ἀπ ῖλι τ Ὡ ευὶ βϑυμιῶ 

Ἐπὶ καταισι χιωογατ-  Ἴεον. νος ως αἰοράης τὸ 

Ἐφιηροὶ Ἀϑαρτος Ὡλεχαΐρα καὶ μῦθον ἐφ Ε ὃ 

σις νύμοι ἁμιέρα δὲ ϑεοὶ Φίλοι, Η μαΐλα. χάρω . 

ἀόεϑόμομός ταρέχῆς “δι Ὁ πρὶν. ἐχουσὶ . 

ὃν δὲ “σαρῖσα μεέμη προσέφη [λωωκώσστς ἀβήμκ. 

ΝᾺ ἀρκ (οῖα δὴ τα ον »Ὅλὺ φίλ αϑέεται ρῶν" 

δ ξαμ ἐγψος κούρη γλιωκ ὠσ δ καὶ ϑιλο απτρὶ, . 

ὅσξα μαλ ἀμσευαλὼμ τοῖς “δολιχόσκιον. ἔγχος ́ 

ὃ εῷφα-το. κα Ῥ ἐμτογάνσε μέμος μέία. “σαλλας αϑήμῃ . 

δὲ ξαίμ. γος 2 ρ ̓ σῴτα 2 ῖος κούρα μείαλοιο 

ἄνα μάλ᾽ αμ-σεσαλὼν “σροῖει δολίχόσκίογ᾽γχος . 

Κὰ βάλῳ ὄντα 4θεα. κόρνβος “αἴω. χαλκοῦ ἄρον 

“ΩΝ ὄνκ. ̓ γχος φντο. “ἴα σρὸ ἤν διε αΤοχαλκὸς ὼ 

ζλούσσισ εν δοε “σεσὼν ᾿ραΐβησε “Ἀε πο χει ]ῶ . 

ἐνῶ. σσεσουν “σρομα. Χοις ὀζλυσιὺς καὶ Φαιδοιμιος τὸς 

συ πῆον οιέ ξιΦεσίψτε καὶ ἐγ χεσὴν Ὡμ φιίνοισὶ . 

Κὰ υύχκε δᾺ “σάμτας τολεσαψ καὶ εβηκαν ἀνόσον ς, 

ἐς ἀϑαμαιν κούρη Φῖος ἴα χο ϊῖο 

᾿κνσεν Φωγῆ καῖα 2. ἐσχεϑελαὸν ἁσσαντοα. . 

Ἶσχ εοϑε πολέμον θαι κ μστιοὶ αρία ἔοιο, 

ὡὥσκιαὶ ἀγοιμωσεάγε τα κ ριμϑιτ-]αίχιπα. - 

ΧΧΙ 



ΠῚ «ς φα τ αϑθημαικ ε “τοὺς Ὡεχλωρομὰ ἐος ΧΕ. . 

“τὐνχαρα. 2. 4σαίμτεων ἐκ χάρων ἐταῖοςτιχεα.. 

“σαῦ7α. 2 ἐσσὶ χϑογὶ ποῖ τῆε θεοὶ ς οττα, φωγμσαίσης - 

“ρος δὲ -σὐλι ω-σῶμτο, λίλοιομ. ἐμοι βιο τοῖο 

σμιερδιαλέον Ὥλέβοισε “σολντιλαςῶλῖος οὐνοσ ες Σ 

διμοισίεν δὲ λεὶς ὡς τατος νυ  στετιής - 

Κὰ “τ ὐτεῶλη κρονίϑνις: «Φιά «}ολόεμστ-α κ κι εραυμὸν Ν 

Κα διϑετεσῳ πτρόοϑεν [λουκώσσιδος οδρίιμοπταύτερης . 

καὶ “ποτοῦ νοσία, προσέφη γλοωκωσσὶς αϑημκ. ... 

Δι ογιψὲς λα-ε ρτία δα ́ ““ολυμιη αχα ῬΟΏΝ νοσῶν 

᾿ἰσιχεο «“σανεζδλὲ ἱνέκος ὅ δμιοιϊὸν Ω͂ οἌέρεοιο, 

“ππσως “τοὶ κροψίδας κε χολώσζαλαι δυρύοττα. θές . 
Ἢ ε φαταθηψαιν. ὁ εσ 4θ6"ο χαῖρε Ὡιέθυμῶ. 

Ὁ ρκία ὐὰ καϊΤοσσϊοϑεμίι με Φοιτεροισὶν, εϑηκ Ε: 

“σαλλαὰ ς ἀθημαίη κούρη 2 ἴος «αὙϊο ΧΌϊο 

μεεμτ-ορὶ ἀδλομέμη πμεεν Φιμας  νδλὲ καὶ ἀυδὼ Ξ 

ΤΈΛΟς ΤῊΝ ΟΜΉΡΟΝ 
ΟοΔΥ((ΕΣ 
2, 



ΟΡ ΟΥ ΒΑΤΙ ΑΧΟΙΜΥΟΜΆΧΙΑ- 

φ χόμ. ἐμὸς πρῶτον μονσῶὼψν 
χορὸν εἐξε ελϊκῶγος 

ἐλϑήν ες: ἐμὸν ἡ“ Ὸρ “σά, Χο 

φαὰ εἰμεκαοἰῷδ ἐς - 

Ἡψ γεογεν Ὡλελστοισῖν ἐρεοῖς, 

ἐπὶ [οἰὠα σὶ θηχκια. τ 

᾿Φλκριμ «ρρηρεξαν ““σολεμο 

κλομον: ἐρΎοΥ ἀῤνος . 

όξ χομ. ἐμος μιερόπεασῖν ἐς ὅ 

α7α. “σὰ στ βαλέεοϑαι- 

«σὥςμνεςεν («}α' Χοῖσιν αρὶσάσ αὐὕεε εβασαψ, 

Ὑγηζγεμέωμ αγδιρώμ μὶμονμιψοι ερία. γανπτων, 

ὡς λόγοςεν βμη το! στὴ τὴμ, τοίην ὩΣ ἐχεν ἀρχὼ- 

ΕΠ ἰὑε-σοτ ιν γαλίος[α λές κίμδωιομ αλυξας, 

«ολησίον ἐν λίδεψκ ἃ πα λὸν “προσέθηκε γέμον 

δατιτσοός ἐψος μελλνοι Εἰ «τον ε καῖέδα. 

λίμιψο χαρὶς “σολνφημος, τος Ὡλ φθέγξατο “τοῖον . 

Ξ 4ν Ε- τὶς 4- “σόθεν ἤλϑες ἔα κέψα.- στὶς δισοφυσ ας. 

“σαΐίια 2 ληθόυσον μὰ "Ὁ δυδιόμ ἐμόμσε γοησω - 

Ἄ[α αρσε Ὑνοΐην Φνλομ αξίονε ες ὀιομίον ἀξω . 

2ιῶρα διετοιζλώσω ξέμπια. “οολλὰ καὶ ἐοϑ λα. - 

4μὶ Ὡιἰεγὼ (ασΐλευς Φνσίγναβος ὃς κατα λίμ νὼ 

σ-᾿μώμοαι βαα Χὼν ἡγούμεμος Ἡμα. ππαντα. ὺ 

Κάμε πατὴρ “συλάνετσοτε Ὑέναῖο νδιρομεδονσα, 

μι χθάςε ἐψ Φιλοσντὶ παροχθας κρίϑια γοῖο . 

Κωσε Ὡλ δρῶ καλομτεκοὰὼ “λκίμου ̓εξο Χομ δὼ " 

σικντίζοι ονΧχομν βα σίλμα.. κα ἐν πστολερμοισὶ μα. χιτὼ 

ἐμμίψαι. «πλλαρε θὰ οσον ἐὰν Ὑενεὴν αὙόρκε- 

Ὕ ον “ὦ Ἅ χάραξ ἡμεβέγο Φώγηριψπ!ε. - 

στὶπῆε Ὑγέμος “τουμὸον ᾧντάς φίλε Ὡλῆλους ἁυασῖν, 

ἀυϑρώσσοιετεθεοῖ ς7ε καὶ ὄνρα ψίοις “σα π εμοῖς- 
4} χαρσαξαῦδε ἐγὼ κἱκλήσκομαι, 4μὶϑλὲ Ἰομ βοδ 

τροξαάρταο “σεβος με[αλιντορος, "Ὡλμν μα ΤᾺῊρ 

λάχομινλη ὃν [στρ τὴ ερνόβώχτον αστλκος - 

γάναῖο “» ἐγκαλ υ ϑμμε καὶ ὰ ἐξεθρέ“Γατο ( βρωτοῖς . 

σύκοις καὶ κάρνοις κα δ εομασὶ “αὐ οδασποὶσὶ : 

“ὠς 2 φίλου “ποιῖμι ον ̓4ε φύοῖν ον δὲν ὅμιοϊον 

ΧΧΙΕ 



ΕΣ 

σοὶ μι ία.ρ βίος ἐσχὶῳ ἐν δα σὴν οὐτοαιρ ἐμ οὐ: 

ὅοχα. “σα ρανθρώπσοιξ ώγν᾽ εθος -ου διεμιεληϑά 

ἄρτος σιν οπτάγισος αόωκυκλον καγίοιο . 

ου διεσυλάκονεϊαψυπτευλος ἐχὼν “πολλὺν σίσα μο ὅια. 

ουἹόμος εκ τήτργνς ον χ κατα Ἀδυκοχίτοωψα.- 

ὃν ΟῚ τυρὸς νεόσσηκ τος ΕΝ γλνκεροῖο [ὠλα κότος . 

οὗ χρυσὸν μελίπωματο καὶ μείκαρις “τοϑεουσὶν . 

ον όσα Ἴσροςι θοΐψην μερότσογτά, χουσι μαΐζει ροι, 

[Κοσιμ οὗῶτες χύτρας αρτυμασι ἘΠῚ οδατυοἱσὶν . 

ὀυζλίτοτεκ “σολέμοιο κακημ α΄“ σεφυίον αντῷὼ- 

ὐλλάθυς μία. μιώλου ἰὼν, σρομιαί Χοισὴμ ἐμ Χϑηψ - 

ὀν δ εδ ἀγθρώπσον κα ἐσ μεία. σῶμα. Φορου τα. - 

πλλεέτηὶ λέκτρον Ἰὼν ἀκρον δα κίνλον καΤαλαΐκγω, 

Κὰ -ίῇί ἐρμης λαθόμνν καὶ ον “σόμος Ἵκαψεμ ἀγότρα. ὺ 

νήϑυμος ὄνκ. ἀ“σἰφνίεμνισψος δια κρορστοος ἐμι4ο - 

δίνω. δίνω μελα “σαψταήα. διήδια. σα σαν ἐστάιαν, 

Κίρκον καὶ [αλένν δίμοι μεία. πα ψϑος α[ουσῖν, 

Κὰ σαγίδα “ποψοεοσαν τὸν δολος εσελεσσσεμος- 

“αλέήσον ὩκΓς α-Ἄεέην δι δι(ϑλια. ᾿ἡσοῖς ἀρίαν - 

καὶ ὁ πρωγλοδιιώογητα, καῖε. “τρώγλην ἐρε ἐγει Ἵ 

ὀνβώγο ῥαφάγας ου κράμ(α εἰ ον κολοχκζώνταξ, 

ὃν πτοάστλοις Χλωροῖς ἐπι βόδκόλεαι, δυ δὲ σελίψοις . 

ταῦντα. [- οἹ ὑμιῶν ἐστὶν ἐδιέσμαῖα. στῶν γαΤὰ λίμυω. 

“αρδεταον μήδιισας Φυσίγναβος ἄγον λα... 

ζε. “λίαν αὐχάςι ἔτ" ἱ[α περὶ «᾽ . ἐς ̓ ς αὐ ἡμῖν 

σ“σολλὼ μαΐλ᾽ νλίμιψη κι ἐπὶ Χϑορνὶ ϑαμκα- ἰϑιέοϑα: 

αμιφιρίου γὰρ δωκε νομὴν δα α’ Χοῖσὶ κιρουνίων - 

ἩΔΡΝ ἀρ κατα γὴν καὶ ἐφυϑιασὶ σώμα καλνυ-ζαι- 

᾿ἀ2ιεθελής καϊαντα. δια ἐμ έμαι Φ, χϑεςε ἕξι - 

σιρωσψ νώστοοισὶ - κρώτᾷ δὲ εμκ-ε μισοτοληαι, 

τσυτως γιθόσωος “τον ἐμιον δόμον σα φίκκω ἢ 

ςἀρ εφη͵ καὶ ἃ γνῶ τε δ ὃν ὄνον ΩΝ ̓βωγέϊα χία, 

χέρα εἰ ξ Χὼν Ὡνσαλοῖο καὶ τἀωχέμος «λμαῖι Κούφο. 

Κὰ “σρώσοον θὰ ε χαιρρῳ, ὅτ ἐβλέσε γε θαςι ὅρμους 

ψηξειῖ τῦπομ νος φυσιγαῖθον. αλλότε σ Ὁ ῥα: 

Κυκασῖ ἀνὰ θὰ ρέοις. ἐπτεκλνζεο σσολλα. δακρύων, 

α. χρηασορ μι ἀ γοιον ἀκεμ Φίστο τ λλεζλὲ χαστας͵ 

Καὰὼ -σοῦδλα «ἐσ φιγίν κατα [ α σέρος͵ ἐν ϑιεδι ἡ“ὸρ 

“αλλ ανϑομ κι ε ἐσσὶ χβόγα. βουλειτι δλέοϑοα «ὦ 



2 {μα Ὡιεσἐπομαίχι ςεἐἰφόβον κιρνόεμτος ἀψαΐγχι» 

ὀυρὴὰῳ μεὲν -σρῶτ' ευλασιφνὸασὶν ἡντεκώσημ,. 

σὺ ρωψ" δδ,χὸμεμοςτε βεοϊς ἐσσὶ γαῖαν ἵκ εοϑ'αι . 

νδασὶ “πορφυρεοισὶν “κλυς (στο, -ππολλαζλεβοα. . 

καὶ τον Φάστο μειῦθον α΄ τὸ σομαῖος Ὡ. ἃ γόρόνε . 

ουχ ὄντ νώστοισὶν θά πασε Φόρπον ἐρωττος 

ταυρφῶς ̓ὅτάνρώσσιν δι. κυκιαῖος "γεσὶ κρατίω . 

ως ἐμεσι -υλώσας «τὶγώτιον γῳ ἐς οἰκου 

ξαύτρα Χος νυ ξώσα εἰ ῶ Χρὸν έμας νϑοτι λόυκῶ- 

ΟΝ ρος Ὡν εξ ἀσσίνης ἀγεφαιψίτο ΠΧ ὅραμα. 

ἀμφοτέροις. ὀρϑὸν Ὡιυσσὲρ υδαήος 4 Χε πῆρ 'χιλον- 

στουτον Ἰῶλὼν κατεδυ Φυσι ναθος ου τοὶ νοησας, 

ὅτου “ταῦρον ἐρεελλεμ α΄σολλυμεμαι κατα Αίμιψην ὁ. 

ὃν δὲ (αβοελίμνας, κοὰ «λάαἹο κῆρα κέλαιψαν., 

Κῷῳ ος ως ἀφεβη “πττέσεμ ὑπήϊος ὅδιβνεες ψδὼρ- 

χέρας 2. σφι [ν κὼ ἀ“σπολλυμ εὔος καΤετριςῈ Ἂ 

“σολλαίκὶ αϑὰ κατεδιως ἐῷφυδαήι “πολλαΐίκι ἘΝ ἊΝ 

λα κΤίφων ἀμεδωμε μιόρον Ἄλον, ἣν ντσταλυξα . 

Ὡλδυομεναι 2 ὲ πρὶ Χέςσλάσου βαΐρος εἰλικον ἐπ αυσγτῶ - 

δα σὴ Ὡλολλνλεεγος͵, “τοϊους ἐφθεγξαῖο μνϑους - 

ὃν λήσ ἐς [ βεεν νς. ιν ύγψα, βέΤαῖστα “ποιήσας . 

ψαυηγον Ῥίζα-ςς α-ποσώματος: ωρ απὸ γύσεκ: . 

ὄυκ ἄγμον καΤὰ [αἱανὰ μάγων βοϑα κικϊε, 

ἐβερνρίῳ ὑμῶν “σαλήεκοὼ κε ὀρομορι αλλοι. Ἰπλρίόντις 

φ-ε" ὃν ὠρμ. Ἔρρξας, ἐχᾷ ϑεος ̓ ἐκϑίκομο ομμοα." 

“ποινὴν, ον στὶσᾳε μνῶν σρατώ ὀνῶινεσαλυξής - 

ὙἪτουτ φυὐν  υὐδυγάσερεν νδασὶ τοογὸεκαῖάϑιε 

λᾷ Χουυΐνα ξ οχϑησν ἐφεζόμεψος μαλακισὶ : 

2 ἀγογξιεξολόλνξε, δραμὼν πᾷ ̓ γίειλε μιν εοσῖῳ . 

ὡς ὩΣ. κα ϑον τὰν ἡξοῖραν, ὃν χόλος ἄψὸς ἁ“πσαΐᾷας- 

Κὰ στότε κηρῦκ. εοσὶψ ἑοις ἐκελδυσαψ υσσόρϑρον, 

Κκιρνοσ ἐν ἀ Ὕορην 2 ες δώμαἹα οξαίρταο 

ἡπρυηηῦοξ λυσημον “1 Χείρτα [οεὸς καῖα. λίμψω 

ντῆ ιος ἐξητσλωστο ϑεκι ρὸν δέμας, ουδὲ πέρ χϑας 

ἣν ΓΝ "τλήμων, μέοσω ὩισσινΝ ΧΘῸ πὐδμτώ . 

ὡς ὄλβον ασ' ἀν δομότοες  μιλοι “πρῶ “τος ἄγέσν 

τρωξάρτις ἐστὶ σαι χολούμεεμος, φπζεμνθομ . 

6) φίλοι «4 κι μοιωοςἐγὼ κακαὶ “σολλὰ “σέσογβα. 

ἐκ. α΄ δα. χων, ἡμιοῖρα. κακὴ ταῦ ἐοσ ἡ πρετυκῖαι - 

ΧΧΙΗΙ͂ 



μι Ὡζεγὼ ϑίύαηγος, ἐπεὶ τορής “σα δια ςὁλεοσα.- 

Κὰ “στον “πρῶτον [ε κα τεκίαμεν αρυαξασαὶ 

ξ εχϑίσε [αλέκρώγλις ἐκ “τοοϑ εν ἕλονσα. - 

“στον δον πταλὶν ἀνδρεςς ἀσσημεες ἐς μιόροῳ ἥξαψ, 

[ΚΚωνοτε ρας τέχνας ξυλίμον δόλον ἐξ δυρομτ-ες . 

"ῃ “σα γἰϑλα κα λεουσὶ μινὼν ολετήραν ἔονσαν ὸ 

ὃ τρίτος ἐν αἰα-σιτοοςεμοοὶ καὶ μιντερὶ κιῶλμη- 

“τον τον ἀσσευγίξεν φνοίγγαβοει ες βυϑὸν ἄξας. . 

λα τεϑ'δτλίσόμ εοϑα. ἘΦ ἐξέλθω μιν ἐλρπιδιρόγίους . 

σὦμ.α7α. κοσίμιῆσα ὑ7ες ἐν ̓μτοεσὶ ̓ 2ωϑιωλξσισι ὁ 

“αὖτ᾽ «-ὼν γε 4σεκαβοτελίφεοϑαι πταρ]Ἃας- 

Κὰ “ποδά μεν Ῥεκόρνατεν ἄρης “πολέμοιο μεμυηλὼς - 

Κυκμῖδα «ὐὺ -σρῶτοα. δι κρᾶμ μσὶν ̓ εϑεαψ, 

ῥήξαντες κναΐίμους Χλωρονςε ἀξ; τω σκίσαψες ε 

δυς οι! 2. τὰ μυκτοος ἐσ ἰπαύγες καετιρωξαν : 

θώρηκ. «2. ἦχον καλαμοσεφέων ασοβυ ρσὼψ - 

ὅνεῖ αὐλὲνν Δ΄4 ἰράψατες, ἐσ ϊοοι μιέμως ἐπ οἴησιν 

ἐξ αασὶς ὡιὲὴν λυ χϑον7ο μεσόμφαλον ΝΏνψυ λόγχη 

ἄν μϑκής βελογοι “ταρχάλκεον ρίονι ἄρμος - 

ἀλε κόρυς, το λέσυρουν ἐπὶ κροχιά φοισὶ καιρνον - 

ὄνπο μὲῳ μινες πσαν ἐμοτσλοι. ὡς Ὡξεγόμσαψ 

βατ ῖς Χοϊ, ἐξα ψεδυογαν ἀφνυϑαῖος᾽ ἀς- Ὁ.“ ἐνα. χῶρομ 

ελβόμτοες, βουλὴν ξωμαῖ οψΨ “πολέμοιο κακοῖο . 

σκετῆ ομἐγὼψ Ὡ λῶν “αόθεν ἡ ἡπασίς, ἡ τὶς ὅ ὁ θρνλλος - 

Κ ἄρυξε ὙΎν θὲ Αλϑε Φερων σκητῆ ρον μέζω. χϑοϊ- 

πτιυρογλύφον νος μεῖς α“λλτορος ἐκξασί ἈΡΌΝ 

αὙγέλλων “σολεέμοιο κα-κίω Φαΐσην, ὡσέτεμν ϑου- 

[Ἢ] βαπτραχοι- μνυεευμμὶν α-σάήλησα {1ες ἐπτεμ ζαν, 

τῷ ὅ-λίφεοϑα ἐσσὶ “--ὁλεμομίε μια χημτιΕ-- 

ΤΙΝ ον [α αρ καϑυδωρ τι χάρπταία" αι ὧῳ καΤέσεῷμεν 

υὑμετδος βα σίλενς Φυσῖ ἐσ: θϑ αι ἀλλ μα ἐ χεοϑ᾽ Ε, 

ὀιτεῖμες ἐμ βαά Χοισὴν αρίσῆες [ε γάα στ Ε-"- 

ᾧ ε -πσὼρς ἀσσεφιηψε- λόγος Ω4ε ζω Τα μινὼμ 

᾿φσελθὼμ σταίραξε Φρίγνας βαβα' χὼψ αἰερώ ἐρώχωψ 

Μεμφομεγων Ὡιωὼν Φυοίϊ ναϑος {τιν ἅ ψγα οεἰς- 

ὥ φίλοι. οὐκ ἐκτήμομε ἔγω μῶ ονδε καιτιέδον 

ὁλλυμέμον- “σα ύΤως ἐσ ψί[η “σαιφων “σα ρε. Αΐξεμαν, 

νηξής τὰς βαῤάχων μὶμουμεμος «δι ϑὲκακῖσοι 

νοῶ ἐμὲ μιέμιφομτιαζου ἀγμαιτοῖον «ἄλλας βουλὴν 



ϑιστισωμν Ὅσσως Δολίους μας ἐξολέοτω μεμ- 

“τοὶ [ἐρ εἴων ἐρέω ὡς μοι δοκ αὶ μαι ἀαρίςα. Ν 

σώμια7α. κοσμισαϑ ἐς, ἐψοσυσλοι σα ὥμον πο ἢ] εΩ- 

ἀκροις σὰ ρ χάλεοσιν ὅσον κοτακρημ μος ὅχῶρος» 

ἡνίκα Ὡλορμενθέμεεες φήμαις ἐξέλθωσι, 

Ὥρα ξάμεγοι εν νε ἐθῶν ὦ ὅς “τὶς σ- Χεῦνον αὐΤίος. εἌθοι͵ 

ἐς λίμε μευ αὕτους σιὼ οὐθνος ἄξ,ϑυ βαλωμ. ̓ ν - 

ὄνπω Ὡ αρ “νιξαγτεςε εὑ ὟΝ ασὶ “ποὺς ακολύμβους, 

πλσομον ἄξ,βυ μιως7ο μινοκτομοψμ ὥζλε τρόσαιον ι 

ᾧ ς «ρα Φωμσας ὕτλοις ἐμεδυσεμ ασαψστας- 

φΦνλλοις λϑν μαλα χῶν κυήμεας ἑὰς ἀμφεκαλυζαν ᾿ 

θώρμκα «2 ᾿ἐχον Χλοερὼν λα των α«“πσοπιτλων. 

ῷνλλα. δεκτοῶμ κραμζῶν Ἡξὰαυϊδαςά; Ἰσκισαψν - 

᾿ὝΧος οὐοξνσιχοῖμος ἐκ άσω μακρὸς ἀρηρῴ ᾿ 

κοὼ κόρνβες κοχλιώμ λετῆν κραα τὰ πφεκαΐλυτῆον - 

Φραξα. ἐμοὶ ΩΝ τσικσὰψ σόχβαις ννλησι 

σᾳουστες λοΎ χας θυμον Ω,, “υλκιοίεκαςος. 

ξιὰςε Ὡιέϑεους καλέσας ἐς ὀνρα ψὸν ἀσξοεστα, 

Κὰ «σολεμουπσληβω, εξ αςκρατερον εΤεμα χτας 

“σολλονεκοὰ δε αλους͵ ΝΩΝ ἐγ χεα. μακραὶ Φεέρομτα ς Ξ 

δῖος κεὔϊοώρων πραΤὸς ἐρχία ὦ Ων ἐ[γαΐμπτομ- 

ΕΝ γελῶν ἐρεήψε στῖνες βαῖ« χοισῖῳ ἀρωγοὶ͵ 

ἣ μπνσὴὶν ἀθαψα στῶν καὶ ἀὐβημαλημ “τροσέήσστ - 

ῳ ϑυία “τ ῦ .υσὴν ἐρ᾿ “ταλεξίσονσα “σορ ὅν σπ ; 

Καϊρσοῦ κατα υμὸν ἃ { σκιρτοῶσιμ αἴσα μέπες 

ἱΚνίονν τε ομ ἐμοὶ κιὼ ἐλ σμα σὴν ἐκ. θυσίαν 

ᾷ Ὑ" ̓ν ̓ ερογίῶλης : “Τονῶλε “τροσέφτεν αϑίωμ- 

ὥ-σα σοῦ «οὐκ. ἀγσώσοτεγὼ μινσὶ ἰπιέρομ ἐψοισν 

εἐλθοΐμιν ἐσ ἀρωγὸς ἐπεὶ κακαὶ τολλα μ. ̓εορίαψ -- 

“ἐμ μια. λα πῆουστεις καὶ Ἀν χουνε εἰμεχκιέλαιου - 

στοντο δὲμον Ἀίημ᾽ δα κεφρέγα ς δῖον ἐρεξαν .ὖ 

“σεσλορμον κατετρωξαν ὸψ ἐξυφαγα.: καμοῦσα. 

ἐκ. ῥοδαΐψης; λεπῆι ἧς καὶ σημογα Ἀετῆ ον, ψνστα. - 

“-ώγλας τεμ-πσοΐνσαψν͵ ὁ ἤσσήστης μοοιϊ ἐσ ἔσῃ . 

Κὰ ““ρανσ ἐμ ἐόκονε7ούτον χαρὶν ἐξώρεισιμαι: σλὴ 5 

Χρησα μέμη [ὡ Ρ υῷηνα: καὶ ὁνκ᾿ ἐχὼω αὐ7Ία “τ οδοιαι. 

αλλουζέ ὡς ξα΄} « χοισὶν ἀρηγεεεμ ουκ. ἐθελήσω : 

᾿φσὶ [οἱ ρ ὈνὩ Δ αὐστ-οὶ Φρένα εἶ ἐμι στ εδνοὶ αλλαΐμε-- ρῶπον 

ἐκ. “τολέμεον ἁμιονσιαν ἐπεὶ Ἄϊαν ἐκοσσθω 

ΧΧΊΠΙ 



ὑπσψον Ὡλ ὁνομ μη ον. '"ασαῳ ϑορνβοιώντες 

ὃν Ὡιολίγον κααμνσαι- ἐγὼ ὥ'αύσσψος καΤεκ μην 

τὼ κεφαλίὼ αλγοῦσα- εὡς εβϑόνσεῳ αλεκτρ 

ἀλλαγεσπσαυσώμεοϑεα, θεοὶ “τονυτοισὶμ ἀρηγήν . 

μικετίςυρμωμβωϑα ρελά οξυόεμστοῖ 

(σὲ γὰρ αγχέμια χοὶ καὶ 4 ϑεος ἀστεῖος ελϑοι - 

“σαντος ὩΝΔλουραψοθεμτερτυτώρεεϑα. ὀνηρῖν ὁρῶμγες - 

ἫΣ «ἀριφη- “προ τε πεν άβοντο βεοὶ ὅοι - 

σαντες .δρεωώς 2 ἑ ἀολλέες Ἀλυβου ἐς ̓ ἐμα. Χώρομ - 

[Κα ϑϑοι κΆθον κλρυκε “τέρας -«-ολεδείοιο Φέρογτοε . 

Κὰ “τὐτεκώγωσσες μείαίλα ς σαλ-υγία ἐε Χόομτος, 

Ὡιἡμὸν ἐσαἰλευϊζομ-“σολέρμον κῖν τον ὀνραψόβεν δὲ 

ζως Κρονίδης βρόμτηισε τέρας “σολέμεοιο κακοῖο - 

π ρῶτος 2 ιροα. «λέ Χλνορα. ξτασε δουρὶ 

ἑτα τευ πσρομαΐχοις καΤὰ [α ο ἐρα. ̓ φε μιεέσογν ἅσσαρ β 

[Κα δον σσεσε “ρήγας ἃ“παλὰςδ' ἐκ ογισεμ εθέρα ς : 

“-ρωγλοδιυτοης ὯΝ μετωῖον αὐκομτισε “σηλῴήωμα. . 

“τηξεμ 2 ἐν πέρνω σαίβαρου Ὡλόρν, τοορδλὲ “σεσουτοα. 

᾿ς Ὡλελέλας ϑαγαῖος͵ ἤνχη 2 ἐκ σώμα7ος ἐπῖη -- 

σ΄ ἀυσπτλαῖος ν᾽ ὧρ ἐσεῷμε βαλὼν κέαρ ἐμξασί Χχυτρομ- 

ἀρτοφαΐγος 2.ε “σολυφωμου κατα [ αςτέρα. τε - 

ρῖτσε 2 ε “σραμὰς Ἅν Χχδνε δε εἌέωμ ἐξετῆ Η"- 

λιμνόχαρις Ὡλ᾿ὼς ᾿φ2λ εν ἃ “ππαολλυμεμου πσολυφωμου - 

“«τρωγλοδιν τὴν σέτρω μιυλοήδιει Ῥῶσῳ ἐιφβὰ ς . 

ἂν χα: τὰρ μεέοσου τὸν δεσκόος Θοσεκ Ἄν εμ - 

λά Χϑμὼρ 2. ἀυστ-οῖο τὺ τυσκίρο δουρὶ Φαένω, 

[Καὶ ξαλες ουῶλ. αΦαΐμιαρτε καϑίνπσαρ. ὡς 2 ἐμόκστε 

Κβραμροφαίοες οχϑωσὶ βα ϑήαις᾽ ἐμισσεσε φάω. 

ἀλλονζ ως α΄“ τεληγεν ἐν υϑασὶν ἡλασὲ Ὡ Δ᾽ αὐστοου . 

Κα τεσεζλονκ ἀψέμόυσῳ ρα τή οῶ αμ αὶ λΐμε μη 

“σορῷνρεω - ὐὖος διέ-σα ρηϊομεξίτα μνοϑῊ - 

Χο ρδησὶ λίπα ρησίτε “σορνύξεεμος λα [ομεοσὶν . 

Αἰμνησίος 2. ὁ οχϑαισὶ «τ υρογλνῷομ ἐξαριξε, - 

πῆεργο ἵλνομ »ε ἰδὼν καλα μίψθιος Ἂς Φόοον ἤλϑεν ὰ 

λαϊοζιες Αιμαν φαί ὡψ “τοὴν «απ δλα. ῥίζας - 

υδρόχα ρις2λ ετεσσεφγε τῆ ἐρμοφα ουβασίλκα, 

Χε ρα ϑίω ληξας καϊο βρεγεκαῖος . ἐγκέφαλος -Ψῃ 

ἐγ. ριμῶμ εσαςθὲ ἷ “σχαλαυσῶμο 2. ματι [ἀ α.- ἷ 



χῴ χοσίνα 2 Ὰ εκτάνενς ἀμεύμοομα. βορθοροκ οἰ τῊμ 

᾿γχά ἐπαΐξας. τὸν δὲσκοηοος θοσεκαλνΕ. . 

“πτραοτοφαι γοςζνεσιδιων, πτοϑὸς ἑ ελγενσε κγμιοσο δὰ ὦκα 

ἐμ αίμψηζξα πσοπψιξε κραϊήσεις χήρὶ “τ ψορῖα. - 

.“} χάραξ ων “μι νμεπταίρων δὶ ἡτεδυηόγηων . 

καὶ βαλε-σηλουσίον καΤοὶ μκῶλνος ᾿φς μέσου ἡπσαρ- 

«αὐτῆῖε δὲ δι προοϑι- ««Πυχκῶιαϊῶλοςϑὲε βεδηκᾳ- 

“πσηλοβα της στΩ ὼρ τῶηλον δραίκα. ΒΌ ε ἐστον, 

»κοὰ τὸ μιετωσσον ε Χρῖσε καὶ ἐξετνῷλον “αρὰ “εἴκρον 

βυμιώϑηζλ α ρα. κάμος. ἑλὼψμ δεγε χάρὶ “σα χά 

ΚΚίμιενου ὧν -“σὩΔλίω Δίβομ οβρίμεου ᾿ Χχϑος ἀρον ρης - 

ἔα Θωαλεσσηλ οβαΐτην το ἐρυνα Τῶι: “σασαζλεκλαοϑη 

ϑεμή ει Ὡεξιτδα. τοϊσεῶε πῆίος ἐμ κομίησι - 

κραυ γα οἸΏλς ΩΝ. ἤβευμε, "αἱ βία βαύψε ἐσταῦον . 

τε “ἐσ Ὡ'αωτὸν κα]ὼ [ [α πέρα. σα «δε όι Ἄσω 

οξυσ βεθιμθς ,ὧδε- Λεαιμορεξας ̓ κχωῖο “σα γα 

᾿γκωυτεφελκορένω στὸ δούρατ χερὶ “ππαχῴ- 

στ ποοφα[οςῶ ὡς δὲν ἔτοο οὐθησὴν “τόϊα μιοῖο 

σ΄καίζωμεκ “σολέμον ἀγεχα ζ 600 τι ρε ὉΩ ΝΑ αἰμῶς «΄ 

ἩΔαΤοΏ ἐς ταῷρον Ὁσσως ῷν ὙΝ ΤῊΝ ὀλεῦρον οὐ κ᾿ 

“τρωξο  ἐ᾽ "2. ἐβαλ εὑ Φυσϊγναϑονες ἐσ όδλα. αὐκρομ . 

ὦκα. δὲ τάρομεμος ἐς Αἰμεψίω "λαῖαη Φιόσγωμ ΣΝ 

τροξα εῖ "ςὩ. ὡς ΡΤ εϑὐν με τ σγοίω “προπσεσορα,, 

καὶ δὶ ἐσέδρα μερῶ ἄυβθις ἀπσοκα γαῖ μεεψεαιψωμ - 

“ρα ὁσαϊοςῶν ὡς ΕΡΥΤ δὴ ἀμ πτγοιι πυροπτεσόρἼαι, 

πλϑεῦδα. τρομα. Χωρμ καὶ κοι ̓σ Ὁ ὁξεὶ σ᾽ Χοΐίῥω, 

σ᾽ Ἐρρηξε σαΐκος σ’ χετοῦν. ̓αὖῖον Ὡιούροςς ἀκωκὴ- 

ἐρῶν ετςς ἐμ “ει σεοσὶ γέος ταὶς ̓ἔξοχος ὅμιων 

ἰρδς ἐμ αχος φίλος ὅος ἁμινμογος α ετσϊοουλον 

ὁρ χαμος αὐτὸν ἜΡΗ Φαινὼν κρατϑὸος μιδιδιαίρσα ξ . 

Ὃς μόρος ἐν μινεοσῖν ἀρὶϊαόνεσκε μια χεοϑαι . 

«-ηδδὲ “παρὰ λίμψω [πωρούμμεψος δὶ θ|8 4 Ἄγο δον . 

σόντο ϑέσσο ρϑησᾷν δεῖβά. χων γένος ΡΝ χρή: “«μ 

κάννκεν τξετέλεοσεμε "θῇ μία δι οϑεμος κεν, 

φμν ἀροξν νόησε τα πὰρ ἀϑδιρώγτε θεῶψσΟΟΞ- , 

κα τότασσολλυμε ἐψνον ξ«α' χονυς ὠκέρε. "ερογίων - 

Κίνισας δὲ καίρν, “τοι. ̓ ἐφθεγξατο Φωνίω . 

ᾧ; “σόποι- Ν μία. ᾿ἐργον ἐν οφβα-λμιοῖσηῳ ὁρῶμαι, 

ΕἾ μικρομμ. ἐτληξε μι ϑιζλαίραξ κα] δι μνω 



ἐυναὶ ρῴν ράῤβα χους βλεμιεαψωμ. δα: τὰ Χχίσα, 

“σαλλα δα: “σεμισξωμιυ προλεμ ὀκιλογομ κόλε καὶ ἀρίω - 

διμὶν αποσ᾿ χῆσουσὶ μιά χης κρατρον πον ἐομόττα. . 

ε ἂρ εφη κρομίῶχες ὸ ἀρνεασσαμήβαο μὐϑὼ . 

τ τὰρ ἐρθηγαίης κῥογίῶα οϑένος ὅτε ἄριος 

Ἰσ: χυσά βαΐδα Χοισῆῳ ἀρνγείζεν ἀπ ὀλεθρον - 

ἀλλα[επσάμεες ωμοῳ «ρηγόνες͵ ἰὰ τὸ σὸν ὅτλον 

Κκινῴοϑω μεία. τοι ταμοκτομομ οβριεοβ γον - 

ὥ τ ταΐνα ς“πασέῷγες αρίπους ᾿εξο χαπ-πσαύων - 

ἐγκέλα δομτεσέζλησας χα γρία. ῷυλα. ὙΝ γα των - 

ς ἂρ εν . κρονίζληςῶν ἐθαλε Κξολοεύζα. κι βαυμὸν - 

“σρώσα ἀκ εβρο ησἙ μεανονελέλϊξεν ολυμσσου - 

Τὰ ρ ἐυφτα κδαυμὸν Ὡ. 4μαλέον 2 ιος Ὁτλον 

ὑυζεσ αἰ γίσας- «ὅζχαρ ̓ πτῆῖαῖο Χάρς ρος ἀνα κῖος 

ταῦ ας μιῳ Ῥεφοβησε βαλὼν («α΄ χονεῖέ μενα ἔῖ Ε-- 

λλονῶδη ὡς α΄“σεληγε μινῶμ σπρατὸς ἀΛΛΟΣΙ μαρλλομ 

ἽΦ:ὁ “αορθσεν βαρά Χὼν γένος ΟΕ ̓ μὐί, 

ἀμ α΄“ σουλυμσου βαβά Χους ἔλέμσε κιρογίων «, - 

ὃς ρατοτοε βαφά Χϑισὶν ἀρωγοὺς ἄξ,ϑυς πολυ να Πη . 

᾿λθονῶ  ἐξώφγας νώϊα κογμες αγκυλοχήλαι. 

λοξοβά ται πρεθλοὶ ̓“)αλιΩιόξομοι ὁαρακόφϑμοι 

ὁποφνής τ λαΤιωωσοον "αι κέηοοῃχ βού ες Ψ ὡμοις 

βλαιασοὶ χάρο-τεγοῦ ες ἀπὸ σπέργμων ἐσορογτοες 

οκα-πτοζλες ϊκάρημοι ἃ. χήρεες διῶκ καλό αι 

καρκίνοι "διρα μενὼν ὀυρὼὰςε σπολεαστεοσῖν ἐκοτγῆομ, 

μόλε λας καὶ χέρας "ἀγεγνα “πῇ οὗο διε λόγχαι. 

δνε κιὼ νι δδιήσαψ Ωλήλοὶ μινες ουῶέένεσ: μάνα - 

ἐς ὅδε φνυγὼω ἔτραύυ οὐὔΤ Ο» λυ μο “ἀλῖος ἸΩΛΗ. 

Κὰ “σολεμιον ΤΣ ΊΛΟΞΗ μιογούμιβος ἐξετοελεοϑκ ν᾿ 

͵ 

ὙΌΛΟΟ ΤῊΝ ὉΜΉΡΟΥ 
ΒΑΤΡΆΧΟΜΥ 

ΠΟ ΟΜΑ 
χι 

“Ἂς 



ΟΠΉΡΟΥ ΥΝῸΣ Ὁ ἈΠΟΛλΛλύΝΑ: 
θ σοι ονῶδλ ε λαίθωμα, ἃ-- 

“πόλλωγος ἐκούτοοιο - 

Ὄντε βϑεοὶ καῖα. κλῶλος τος 

“τρομέο νοὶ ἰομστ-α. - 

Κβα γαγαϊογουσὶν ἐτὶ 

σ΄ ΧΕΏΔοΡ ἐρ Χολεέψοιο 

“αγῖες αφέδιραων, ὅτε φΦα 

2 λῖμα. “τόξα. “αὐταί - 

λιησι-ω2 οῖν μῖμιμε “αρὰ δὶ 

τυϊκεραύψω - 

ἭἫ ρα βίον τεχεαύλασγε καὶ ἐκ ἈκισΕ: Φαρεπρω . 

δέω ὅι α“οἰφθίμειων μων Χάρεοσιῳῃ ἑλοῦσα 

“τόξον ἀνεκρέμασε “ρος κιίοψα. “σαρὸς ἕο!ο 

“ταοσσαΐλον ἐκ. Χρυσίου . τον ἐς θρόνον σε αονσαι. ᾿ 

σπὐξλαρα γένζτα ρ᾽ “ὥλωκε τα τὴρ ζλεταὶ χρυσάω 

Ὡλιφκψνιεεγος φίλον ν᾽ ̓ σῴτα δὲ Ὡιάμογες ὅΐηοι 

θα. κα! θιζονσὶν - χαρᾷ ὀδέτε πότψια. Ἄμττω, 

ὁιωμεκα. “τοξοφόρου καὶ καρτιδογὶ μον τ κτε - 

χαῖρε μακαρὼ ληπτοοὶ -υάππέκες ἀρλαοὶ τέκοι, 

ἀ-σόλλωγνα ταγακα καὶ ἀρτοεμῖν ἴο Χέαιραν ἐ 

στ ὁλδ εν ΟβΪ νγἱ, τοὸν δὲκ ράψακ ὠνὶ ύλω 

Κεκλίμεμη “σρὸς μακρὸν ὅρος καὶ κιυωβῖομ ο Χχθον 

ἂς χοστα τω Φοίψικος υπυϊνώσπτσοιο ῥεέϑροις - 

“σῶς γαρσνμγησω “σα ύϊως ᾿ἐνυμιψομ ἐογττα. Ν 

σα ντη γάρτοι Φοῖβε νόμος βεθλματα ὡῶλας, 

ΩΣ ΟΥ̓ πάρουν 211} ὑτιρόφομ, πρυΝ ϑῆσονς : 

σασαι δὲ σκοισίαιτοι αῷλομ καὶ “τρώομες ἄκροι, 

νιλώγς ορέωψ - “πόα μοι!" ̓ αλαδὲ “τρορέο ῖ ες, 

ἀ κταιτ᾿ 4ς«ἀλα. κεκλιμι έγαι, Αἰμεἐψεςῖ εθαλαοσης ες 

Ἦ ὥςσε “σρώπον λήϊωστέκε χάρμα βροτοισὶ 

κλιυθήσα, “ρος κιώϑοςο ὁροςκραψακ ὠνὶ μβσω 

Ὡύλω ἐν ἀμ φίρντη «ἐκαστῦϑε Δ κῦμα. κελαψὸν 

τς Χέρσουδὲ λιγντυγοίοιςς ἀγμεμοισῆψ - 

ψϑεν απαορυνάεεψος τασὶ θρηνττοἱ σὴν ἀαψναοσής 

Ὅασονυε ἈΡΗΤΆ ἐντὸς ε Ἐχά, καὶ ζλήμος ἀθημῶν͵ 

ϑΆσοσται γα, νεωστί Ἀφτοτ, ἐνβοια,, 

αἰγωτ' 'ἀρεσίαωτε κὰὼ αγχίαλκ “σεπάρηβος͵ 



ϑρνϊκἸόςτάϑως κ σὰ “σηλίον ακ ρε- κάρηνα, 

ϑρκινεύντε σὰ μος, ἸΏ ες τόρεα σκιόςμτοα,, 

σκν ρος καὶ φώκαια. καὶ ͵οκαγὴς ορος αὐσσ ν, 

᾿μιβροςτάνκτιμεμη καὶ Ἄπμ ψος αμὶ χβϑαλοεοσα. . 

λίσβοςταγαθέι μεοΐύκαρος “εϑιος αἰολίωμος - 

Κὰ χίος,ν ψλσῶν χιπηβ αι α-Τ ἄν «λὶ ἱκῴτωι . 

“θα οϑα τέμϊμας καὶ (κορύκον ἡμὴ καρημα. . 

καὶ κλάρος δι πέασᾷι κὰ αισα. γέης ὄρος αὐτν . 

καὶ σαίμος ψ δΡΝΆΝ, μυκαύίληςτα συ με καρημα.- ᾿ 

εἰλιστόςτεκοωςτεσολις μιϑότσωψ ἀνθρώπων - 

“αἱ κυϊῶλος αὐ μν καὶ καίρσαιβος ἡψεμιθεοσα,, ᾿ 

ναξοςτῆδὲ “σαρος ῥηψαιαῖε “σέβδεοσα. , 

“τ ασον ἐπσωδίμονσα. ἑκηβόλον ἹκΈπολιντὼ 

ψτὶς σοὶ ῬρπτοΣ δ ς ϑελάοικία. ϑεοϑ'σι - 

αἰῷλὲ μαΐλ᾽ ἐπρομ ἔσῃ καὶ ἐλ φδισαμ. ουϑεέτιςς (τλν 

ῷοι βομα δεξαοϑαι, ἡγκ αἱ “σον ἐρηπτν ε ἐονσα., 

ῸΡ ῳΎ ὅτε ϑηρε βευτὶ ὥλέλου ἐβησαο προτγία. Ἄμε, 

καιμιν ἀψάρομεέμη σσεα: πῇδοεντα. “σροσενῶλα. . 

"Δ 4 γαίρκεθέλής “ξῶλος 'Ἔμιμ. ἐμ ἥος ἐμ (ο 

Φοϊβον α-“σολλωμος θεοϑαιτὠψὶ “αἴογα. ψκοὸμ - 

δήοςΩὐ ὅστίς σ4ο“υὐϑ' ἀξ αἱ ουϑδιεσελίοσ 4 ᾿ 

ΧὩ ἐνβὼν σε ἐσεοϑιαι οἴομιω δυῶν εὐλενᾶον, ν 

Σέ στρνγην ὀισής στὰρ φυ-τ-ο. τενρία. Φυσάς- 

ΩΚὐεκαπσόλλωμος ἐκαέργον ὑμὸμ ἐχμοϑ'α. - 

ἀνϑρωσσοῖ τοι “σαὐΤες ἃ γίμον σὴν ἑκα τοῦ “βας 

ἐνθαΐδια γήρόμ. ἐμοὶ «κε υίασν ϑέτοι ασσόζος αἱ. 

Ὡλπρὸν ἁγμαξ Ἀφ βόσκοις . ϑεοὶ “ἐσ: ε χωσὶν 

Χάρος αἀσσδῳησρίηα «ἐπα ὅσοι παρ υὐνῶλας- 

ἰς Φαΐστοο - χαῖρε ΘῈ 2λλος ἀμ φβομεμῃ δὲ “προσκυῶλα. . 

Ἄν τοῦ κυζλίσαν θυγαττῦ μιεταΐίλοιο κρόμοιο, 

τα σίναιὰ 'ε ἴωγε γοψίὰῳω ἑκα τοῖο ἀγαγοτος 

Ὡλεξαίμίω αἰψὼς γὰρ ἐτήτυμον ἐμὲ ϑυσηχ, χης 

αγδρασῖν. ὥζλε διέκεν ,τυϑιτῖμ μονα γέροίμιω «ἵ 

δγα. τοδὶ ἔρομε ἐω Ἄν“ το; “πτοςονζλέσεκισω - 

λίμνῃ γάρτῖνα φασὶν αταοϑαλορμς «παόλλωγα, 

᾿ἐασεοϑαι « χεεία. δὲ πρνταψάνσἐμ ἐμαϑα ψα ττοισΐ, 

κι αὶ βμκτοισὶ βροτοοῖσίψε ε- ν᾽ ᾿ζἀρλωρογὰ αρουραν - 

“τῷ βαιγῶς δάϑοικα κατὰ Φρίψα. καὶ καΤα θυμόν, 

μὴ ὅταν τουυρώτον Ἴῶλης φάος πελίοιο 



ἕάσου ἃ το δειση ἐσ ἦν κραγαμσεῶλος {μὲ 

πποῦσι καϊαςρεζας ὠσάάλος ἐμ “σειλαΐγεοσιν, 

᾿ψμϑ' ἐμὲ Αλὴν μια. κῦμα κατα κραΐτος αὐλὶς αἱ 

Κλνιωᾳ - ὁ δυν γαῖαν ἀφιξέγαι Ἀγεεν ἃ δηδι 

“ ἄξαοϑα ὑμόμτε καὶ αλσεα. δὶ ἐς τα- "- 

“σονλν-σοδεςῶδεν ἐμοὶ θαλάμας ̓ Φώκαι τε ἐμ ἐλσιμοι 

οικία. “ποιήσορζαι ἀκηδέα. Χίνταὶ λαιὼν . 

ὩΛᾺ Ἄμοι ““λώκεγε βεα. μεῖς αψΨ ὅρκοψ ὅμοασαι 

ὠνθαίλεμὶν “πσρῶτον τόξα “σῥικαλλέα μμὸν 

με ενω ἀνθρώπων ΧΡμαηρίον . αὐὰρ ἔνφτα 

σαν αςέττανϑ ἐρλ ἘΝ Ν “πολνώγυμοος ἐστὶν" 

ζ ς ρ ̓εΦν Ἄν ττὼ δὲ ἐθεῶν μέανὶ ὅρκον Ὁμωσεμ. 

πω ἊΝ “ταδιεγαία καὶ ὀνραψὸος ἀν οὺς ὑυῦϑε, 

κιαὰ “το κα-τέβομεμον ανγος νῶωρ- «Ὁ ἐε εξ γῖσος 

Ὅρκος Ὡλάνοτοαῖος πσἰλέμα κα βίον, θεοῖσιν - 

ἡμω Ὄσροῦ “ταδὲ ϑυώϑης εξσ“αὐὺ ὡξν 

βωμὸς κιὼ “π-έμεγος .-“τίσά δσεγ εξο Χχα. “αὐ ων" 

ὠ]ὼρ ἔσο μιοσέμτε τ λά 7Ἰκσίτε “τὸν ὅρκον . 

ζδληλος λδὺ μελα χαῖρε Ὑόγω ἑκάτοιο ἀψακῖος - 

λνστὠι ἐγγῆμοα ἐκαὶ ἐμνέα γυκῖας αελ’ῆοις 

ὡὩἱψεοσὶ “σευ Ι͂Ϊ ο"- δε. σαν ̓ μϑοϑι “σα σας 

Ὅσσαι ἀρίσοι ἔσαν, 2 ἰώμντε βέντε, 

ἰχναντεβεμῖς καὶ ἀγασομοςαμ φιπερίτν, 
δγαιτα θαψαῖαι νόσφι λόδυκωλέμον ἵπρης ἢ 

ἕστο γὰρ ἐ ἡ Ρ ΕΞβοῖδη 2 τὸς γεφελκγξωπτας - 

μουν ονχ ἐπσσνοῖο μογοσοκος φλείνα - 

ἀ γὰρ ἄκρω ολυμ-σωντὸ χρυσέοισι νεφεοσὶν 

βρης Φραδιμοσιώι; λ ὅκωλι ἐψον ἁμεῖν, ἐρῦκ. Ε. 

ζυλοσιών -ἰ - ὅτὰρ ὑοῳ αμνμομγαύτε Ἀράπδονθει 

Ἀκττὼ πέξεοϑαι καλλιυλόκα μος “τότ ἐμιλῳ . 

δ 1 ρὶν σρύσεμτζανε ἐνκΤιμέμης ἀσσογησον 

αξέμιεν ᾿ἄλήθηω ν υσοσ χόμεμαι μεαν ὅρμον 

χρυσφοισὶ λίμοισῆν ἐδ Ύ:: ἐψον ἐνμεαίπσηχυω οἱ τ» 

νόσφι νὩ “νωγον καλεν λόνκωλέψου Ἥρης, 

μὰ μὴν ἐσ άτευ εοτῖν ἀπυοσρε {ἐν πρρὲ φὰ Ν 

«Τὰρ ἐσᾷ τόγάκουσε “σοδέμεμοςς ὠκία. ἵ ρῖς 

βᾶαρα θεήν- ὑκῶρι χίως δοὲ Ὡληγυσε “τᾶν το μεσηγν. . 

αὐὰρ, “πάρ Ρ ἵκαψεθ εῶψ ̓εδος αὐ ὀλυμπτο,. Ἷ 

αὐτίκ ερ ̓ὠλάθυαγς αὐὲκμεγαίροιο βύρα ᾧ Ε. 



ἐκισροκ. «Ἄεοσα λέμε ἐσσεα. τῇ βόευ-τα. -οροσκνῶλα. . 

“σαΐα μαλωςεσετελλονολνμσία Ὡιώμα.τ ε χονυστς 

“τηζλαρα. θυμὸμ ἐα 4θεν ἐνὶ σηϑεοσὶ φίλοισι . 

βὰν δὲ-σοσὶ πρβρωσὶ τ ελήασὶν ̓σιμιαι. 9᾽ ὅμειοϊαι, 

ἀξ τισὶ λον ἰβθιν: μογοσόκος ̓ φλήθυα.. 

΄ἷ΄“ὼὦ πότε δϑιμόκος 4λε, με ἐγοίμνστεν δλε πσεκ ἔοϑοα Ὁ 

αμιῷ!; δὲ Φοιϊμικῖ βαλε τη Χεε γον. Ὡ Ἐρᾷσε- 

λμοωμνι μαλακῶ- μιάδνκσε δὲ γα. υπερῦβεμ .- 

ἐκ 2 εβορε τρο Φοωςὸνε . ϑεααλολόλνξαν ἁσσαισαι» 

ΑΛ κοεε. πε Φοιβε ϑεαὶ Ἄοῦον λα “πὶ καλῶ 

ρῶς “καἱ καϑαιρῶς: ἀρ ν ἡδω Φαρει: λάυκῶ 

λετῆο υμία τω. “δὶ ὁ χρυσίον προῷομ δε . 

σ᾿ αρ α“πτόλλωμα χρυ σάορα. βέσαῖτο μἴσταρ, 

δηαὶ. βεμιὶς νέεκίαιρτε καὶ αι βροσίωω ἐρα τοφμὼ 

ἀβαγα τισῳ χῆῦσῳ ἐαηρξαῖο. ΧαΊρε δεληπτῶς, 

ὅωεκα. “τιοξοφόρον καὶ ἀμ μὴ τὸν ̓πεϊκῖεν - 

αὐΤὰρ ἜΝ οι ΡΘΕ καπτέρρως Ἐμβροτοον φ2λα», ᾿ 

ὅσεγ συ ᾳτ σχον χρύσεοι πρῶ “ασοίρογττα,, 

σΏΛε το δεσεαίτο ἐρυκοε, Ἀνοῦο δλεσσ ρώτα σα. ἐ1α. 

αὐτίκα ὮΝ. ἀθαγα τοισὶ μαγινῶλα. Φοϊδοςς απ σόλλωμ 

μοι κίβα ρίςτε φίλα καὶ καμπύλα. τόξα, 

Χρισωταγθρώπροισι 2 ιὸς νηστεία. βονλω,. 

ὥ ς Φτων ἐβίδασκερι ἀπὸ χϑομὸς δψρνοῦαήας 

Φοϊβος ακοεκόμοας ἱκαζηβολος- δῶς ἄρα. σα σαι 

ϑά μῦεον ἀβϑαψαῖαι . Χρυσωῶν, ἄρα. “ιἡλοςασασα. 

βεδρίθά καθορῶσα. Ωλιοεληπονετε Ὑεμεθλην 

Ὑγλβοσιων ὅτιμεν θεὸς “ἌΓ ο οἱκία- βέοϑ'αι 

ψῆσων ὑνδ ε φίλησε ὡς καρόθι μαῖλλομ 

ρθη, ὡςότε Βίον ὥριος ἀγϑεσὶν ὑλνε- 

ἀυτοοςῶν. ̓ αργυροτοξεα γα ξ ἐκαΤΗβολ ᾿ἀππολλομ 

ὄήοττε μιεμτιεσσὶ κώϑον ἐβησαοσοιπτα Ἀοεος, 

Δ δ᾽ εΏΝ. νησονετεκ ἃ ἀγέρας ἤλασκαφες, 

“σολλοῖτοι μνουτεκοὰ ἀαλσεα. Ὡμδιρηεμ τα. . 

“σασωϑὲ σκοσϊατε φίλα καὼ “τ ρώομες ἄκροι ᾽ν 

υὐνλονς οὐϑν “οϊ συμ οἰϑ' δίλαδιε προρεοῦῖ ἐς ᾿ 

ὅηας δὺ Ὡλίλω φοῖθε μαὐλίσ᾽ ἐσ τέρασι ἡ τῸρ " [ ᾿ 

᾿ψῳϑα τοὶ ἑλκεχιπεωμεςϊαίομες ἈΎ βεθούζοι ᾿ 

,]οϊς σὰ πται ϑεοσ! γσὰ “2 οἷς αλοχοισὴν - 
͵ ᾿ ᾽ Ν᾿ ΄“ ΄- 

δι στε “Ὡνγμα. ΧΙε καὰὼ ορχηῆμιω καὶ σΟΟΙΏΔ 



μινκσσαΐ μενοι τερσονσῖν, τὰν σησώμται γόώξςα,, 

Φαικιιαϑαψαύτους καὶ α γηρὼς "- μιευοω ἀψὰρ Ν 

δὶ “-ὁτεσαγτία, σᾳοτία ου ες ἀϑροοι εν 4 

“πα ων γάρκι ἼΏλοιστο χαρὶψ, πέρ αῖο δὲ βυμὸν, 

ἀνὸΣ ραοτ ̓ἀσορόων καλλὶζώγονς τε Γυωαι ας, 

ὑλα«τῶκ ας "Ὡ δασῶν κτήματα. “πολλαὶ . 

“σρὸς εστόδὲεμεία. θα ὕμια ὃ ὅν κλέος π “σοτολῴτοι 

[Κοῦρα. ΩΝ "λιαίϑες ἑκα Τηβελεσταο ϑῥα-πεα τ᾿ 

ἀύντετ {ς “ρ τριρῶτεὸν μαλλὶ ἀπσόλλοννμ ψιοωσν - 

τὶς Ὡ ὧν λησπτώτε καὶ ἀρπεεμεῖν Ἰοχέσεραν 

νκΑδ τῷ ἀν ϑιρώγτε “σαλαιῶν Νδὲ ἡγρωισανίσαν 

ὑμμον ΤῊΝ ουσψν θελγονσιὶ δὲ ΝΟΣ ανϑ ρώττων, 

΄“σαΐ Τωγῶν αγϑρώπστων ῷογας καὶ κρεμιβαλιασὼν 

μῖμιφοϑιαι. 'σασηψ- Φωών δεκεμὸ ἀντὸς ἐκασος- 

φϑεγγεοϑ' ὁύϊω σῷιν καλὴ συωμαΐίρηρεν Ὁ ΟΣΩΔῚ ὁ 

ἀλλὰ γε 2Ὰ λντωϑὰ ἀροδεὴνν ρτέμιδι ξιώ 

χαραιεῶένμις ““Πσασαι- ἐμ (ο δὲ δῈ καὶ μετοσιοϑε.. 

μνῆσα οϑόσσω: στ εὕ11- ἐσ χϑομίων ανϑρώτστωρ 

ὠυθαξλανήρηϊα ας ξήγος ταλαϊσριος ελθὼμ - : 

ὧ "οὐρα τίςξενμ μὶν ἀψὴρ ΩΛίξος αοιζῶν 

ἐγθαδὲ πολέτα, ἡ οἱ “τω τερεοϑε μαλῖςα. " 

ΤΕ Σν βον Ψ ἐκ μάλα ““πασται ϑοκρίγα οϑε ἀφλρμείων ὃ 

στ-υφλοςεῖ ἀΨᾺρΡ οὐ 4 δὲ χιίω ἐμὶ “ταιτυτα Λοέοση Ὁ 

στον σασοα μι ρβοσπτιοϑεμ ἀρισουσίν «οἱδδιὰ «. 

ἅμ οὐκ μιετιβδον κλέος οἱσομιεν ὕοσον ἐστκαν 

οαδρότεθν πρεῷο,- εοϑα. ϑφλᾷς, δ ἐσιοταώσας " 

δΙΩ ἐπ να πσονῖ: αἱ ἔπ 4 καὶ ἐττυμι ον ἐσὶμος 

ἐμ7α. Ρ ἐγώγον Ἄλξωε ἐκηβολον ἀ-πσοόλλωμψα- β 

μιμέων ἀργνρότοοξον «'ὁν ἐνκογος“τέκελητὼ . 

ὦ ἀγα. κοὼ λὺκίην καὶ Ἀιμογίωω ἐρατοάγιω, 

Κὰὼ μι λιντον εχάς να λον σόλιν ἱμεβόεοσαν- 

ἈΑΡΒΕΝ ΤΣ ὀήλοιο “σϑικλνᾳκς μεγαναίοσ4ς . 

σιῶλε Φορμιϊφὼν ληττονα ἐρῃενῶλεος “οὸς 

Φορμίγγι γλαΦυρΝ “πρὸς “συϑὼ “σἴβήεασαν 

ἀμβροσῖα, ἕίμια τ ε χὼμ τε θυώζα εα. - “τοῖο δὲ Φορμιγξ 

Χρνσίον ὑπὸ ὁπτλήκρον παι χὼ; ε «χά ἐμιβοέναν οἱ 

ὄγνϑεν δὲ πρὸς ολυμ-σον απὸ Χϑογὸς: ὥςτεμόμμα, 

᾿φσιῶχιος ““ρος2λώμα. θεῶν μιεϑ' ὃ ὅμιγυρὶν δηὼν . 

ἀμτίκα 2 ἀϑανα ποοισὶ μεελά κίθαιρὶς κιοὶ «οἰῶν « 



μονσαι μιευϑαμα πὰσαι ὰ μάβομεμαι ὑπτὶ καλὴ 

υμμάσὴῳ ρα- θεῶν ὦ ραμιβρέϊα. "ζῶ α νϑρώσσσων 

“-λημόσιωωας͵ Ὁσ' ἐχοΐϊες ντσα βα γα τοισὶ βεοισὶ 

ζώουσι φαδνεις καὶ ἀμήχαψοι, ὄν δὲ ὥλιωμα ῥῆῖσι 

ἐνρέμ ἐμόν ϑαψαυτοιοτάκος κιὰ ἣν δι ἀλκαρ- 

ὠὰ εὐ στλόκα μοι χάριτες καὶ ἐνῷρομες ὥρας, ὶ 

δρμοψίνϑ᾽ Ἥβητε 2 .ῖος ϑνγαύταρτα Φροδύττι 

ὀρχόνγτδνμλων ἐσσὶ σους κὐρ ὃ χέρας ΚΡ . 

“τσὶ ΒΝ ἀζγραλο: ΧΡᾺ μα μετ αὶ Ὄ τέλεα. χῴω,, 

αλλα. κμαΐλα. μείαίληστε ΕἸ καὶ δ οςὶ ἀΎΜΤΝ 

ἀρτεμας; ἴο δος ρ-- ὁμεηαστοβθιβος απὐολιλωμὶ Ὁ 

᾿υϑ' ὧν “τισὶν ἄρῃς κι ἐνσικοσσος ἀργάφομτας 

τάξον. . «Τα ρ ὁ ο Φοῖβος α΄“ὐόλλων ἐγκεῖϑα ρί 4 : 

»αλεὶ καὶ νῤιριδὰς ΦΟΌΎ, δὲμίμε αμφιῷα μά, 

"αρμιαρυγαῖτε ““-οϑῶων καὶ δι κλώσοιο χισπ-ῦγος . 

δι; εσ ερ οΥΤ σα ϑυμοὸν μεῖς .ἱ ᾿ἀσορόωμτοις, 

ληπ-ώσε χρυσουλόκαμος καὶ ΤΊ ΕΓα, φάς 

ΝΥ Φῖλον -“αφοῦϊ α- μεταϑαγά τοισῖ θεοῖσι - 

"πσὐςτἰρουμγσω “σ“αἴως ἐὐνμψον εὐμττ-α.- 

κεσώψὶ μαάνακιῷ Ἰκυ καὶ Φιλόσοντί, 

ὅσ σα γωύμ ἐψνος εκ ες αφαντίῶλο. κούρη 

᾿σιχυ αμ αὐἤϑεω ἐλατογῶδν δ ισστω, 

ἰδ α'μα, Φόρβαντίβιόττω γένος, Ν αἰμερφυϑᾷ, 

"αμα. λάκίσσω γκιαὰ λύμκίτυτοιο Ῥιάμαρτὶ 

πσεζος Ὁ" ὑπσοισὶν- “ουμιὼ "Ῥιοτυός γεμελίσσε . 

ἐξως “τὸ πρῶτον Ἀρμσηρίον ἀγϑῤώπσοι δι 
ϑιστ-ά όνωψ καΊα. γαῖαν Ἔβης ἐγ αἿἽΗβολ᾿ ἀ“ποόλλοψ, 

“αἹδικαλλλὺ πρώτου ἀπσονλν ἔκανα, καστηλβες, 

λέκζουτ Ἡμα βοεΤα. ὑπ γὼ χες ἱμαγρΐῶιας, 

ἡ. αὐ Δ τα. “σϑραρβονς- «“-αὐχαξῦν ἀεϊωλκομ' ἵκάψες, 

Κινώοντεσεβες ναυσϊκ Ἄφτης δυβοίης . 

σης ἐσσὶ Ἀνάν ὡ“σεζλίω πότοι ὃν εὐδὸς θυμιῶ 

τάξαοϑαι γπόμετε καὶ ἄλσεα. Ὁ εν δρμέψττα, - 

᾿ψϑεγῶν᾽ ἐνρίπσον Ὡιιωβα ς ἐκαϊηρόλ᾽ ἀσσόλλον, 

βλςς «μόρος ζαβεογ: χλώρον τα χοῦν: ὶ ξως ἀσσοοῦ 

ἐςμιν καλκοσομὶ Ἰὼν γκεοὺ σγεδυμινοσι ου λε Χεπσοίην. . 

θηβηςῶν ᾿ς σα φίκα γεξ' ἐῶλος κααῦα «μ ἐψογ' ὕλη 

σγαρπτὼ τὶς ἐμῶῶε ̓ ϑρῶνῶρ δῆς νυ! ΤΥ 

ψ2ζαρα. “τῶ ποτεγῆσαν αἼα:ρστοὶ ουδὲ κἐλόυϑοι 

ΩΝ 
᾿ 

᾿ 



ϑεβκς ἀμσσεϑὶ ἴον “σὐρηφορον, αλλ ε Χεν ὕλην 

ζγϑῳ ιύσροτε ρω ἐκῖες ἐκαῖ ̓ βόλ᾽ ἀπσολλον - 

οΓ Γχνσοῦ οἰΐξες ποσὶ δορὶ αὙλαου αλσος- 

ἐν βα. νεοδι μὰς σσώλοςς ἐὐμάκο βεόι αχΧϑομ. ψος ὧν 

“Ἄκων ρρεαῖα. καλα.. χαμὼ 2 λελαῖταρ αἰ[αθός -Ῥ 

ἐκ. ὥ ἱῴῷροιο ϑορών, ὀδὸγ ἐρχόσαι διῶ εστέως μιὲν᾿ 

Κίῷο Χεα. γε βοσιτἐουσν ἀγα κι τορίνν ἀφιέντες. 

2 έκῳ αΐρμε αταὰ γκσῖν ἐν ἀλσεὶ ὩᾺ ἐμ διρλεμττὶ . 

συ ους ἀλλὰ κομέονσί τοὶ δὲκλίνα γ] ες εῶστμ - 

ὡς [ὦ ρτα. -τρώτις, ὅσ κ γίνεϑ'δι δὲ αἱ ακτὶ 

᾿Ἔνχομται “α φρονὃν θεοῦ “τῦτε μοὶ ἘΡ ᾧΦυλαίοτή - 

Ἔνθ ΖΔε “ϑροτέρω, ἐκιῖες ἕγκ αΤηθῦλ᾽ ας ολλον - 

ΚΚιφιοσονῶα «-ρ ̓ υφτα κιχίσαο κα λλὶ ἰρέεϑρον . 

ὁε“πελιλοίνϑεν ὉροΧε καλλίρροον ὙΏΔὼρ . 

στ ονολιϊαβες ἐκαεργε κα ῳκα λέημ «“ολυτυρίον ᾿ 

ἔνθεν ἀρ ἀςαμαρτον ἃ φίκεοσοιμεμττα Ὁ 

βήςὩ σαὶ Ὥλέλφονσης͵ “τ θιπτοια δὲ ᾿εχῦρος “πηλὼμ 

τά ξα οϑαψὶ κε μὴν καὶ αλσεα: ιν ρέψτα. . 

“-ἰςὩ Δέμαλ᾽ αγχαυτοῆς, καὐμῖν “σρὸς μενθον ̓ψυες. 

“δλελφουσιμνβαίδὲ 2 κ Φρογέω ϑίκαλλεα, ὑπὸμ 

ἀνθρώπγωρ τόξα Χρηααρίον, δὶ “-εμοια 4: 

ἐν ϑαίδι α εἰνησουσὶ “τ λπίοσας ἐκαομιβὰ ς - 

Ἡσλλὺ σοι “ελόπρομγασον «αἱ ραϑε Χχονσὶῳ- 

ΩΝ ΟσῸΙ δυρώτηψτε καὶ ἀμφὶ ρύτας καῖοὶ γισους 

Χρλσόμοψοι - “τισὶν Ὡιἐτεγὼ ὑημ-ε ρτία. θουλιὼ 

“-αστὶ ϑεμιτα ἀν οιμο ΧΡέων ευὶ “σἹορνὶ ὑπῶ . 

ἥ ς πτῶν Φϊεθηκεϑερεήλία. Φοῖβος ας σόλλων - 

ὄρεα καὶ μκαλα υἰὐρται μὲ Ὡιαμέκεές͵ “ΩΝ ἐσὶδονσα. - 

 2ιελφουσα. κραῦν ἱνψ ε εχολώσαῖο͵ Φπετε μινθον - 

φοῖξε ἀνα ξ ἑκα ερίε «᾽ς ε᾽συος τοίστοοι ἐν Φρεσὶ ϑησὼ Ἂ 

ἁυθϑαδ ἔστ εἰ Φροψεής τῶξαι “σϑικαλλέα μκὸν 

᾿ἐξελεεμαι ἀψϑρώποις Χρασαρίον, δι ϑέτοοι αἱά 

ἐγθαῶνα γἱψησόνσι “πεληίοσα ς ἑκαϊομζας- 

αλλ᾽ ἐκ τοὶ ἐρίω͵, συν Ὡλενὶ ἐπα ̓ξαύλλεο σισὶ . 

τσημ αγεφσαιεὶ κύτος ὑσσον ὠκήαον - 

αρδλόμ εγοῖ τ τον ρδες ἐμιῶν ἱερῶν “τὸ “σπγέων, 

Ἐυθα- τὶς ἀγϑρώτσων ζουλισίαι ᾿φσοραία οϑαι 

ἑρμαήα τότ ταοίνττα, καὶ ὡ ἴογα ψπσόδνον γίνου ον' σον φ, 

Ἦ γβομστ-ε μείαψ κιὶὼ κι τοι μαῖα. “τὐλλενεόγτοα. - 
,“΄- 

ψυνϊ 



ἀλλάζστοι ἰθοιο συλ ε κράογων καὶ ρων 

ἐοσὶ ἰαγαξε ερμεεβεν - σόνλε οϑέμοςε ἐπὶ μέγιστον, 

ἐν κρίοσν “σοίησαι ὑπὸ πῆ υχὶ ἡάρλ μοφρτ ῳ . 

Ἐ, υ9 ὅ τάύρμ Τα. καλὰ. ὩΛουμσ αἰ π-ξτοι ὑσσῶν 

ὠκυτοδιὼψ κΤύσσος ἔσται ἐὐ δ μητοομ «σϑ,ιβωμὸμ- 

ἀλλὰ κὰὼ ὡς -ροαΐοιεν ᾿νπυσαποψὶ 2. ὥρα. 

αἀνθρώπσωμκλντα φύλα. συῶλε Φρενα-ς αμφιεπιθὼς 

“λέξας ερά- καλαὶ “σϑικ΄τόμων αἀὐὐϑρώπσων - 

ϊξ ς Φ-,οουσϊκαπου-σεσθε ῴρεμας ὀφρα. δι ὐ7α. 

Ὡλελῷουσι κλέος ἈΦ, ἐστὶ χθονὶ μκ 2 εκ αὐτοῖο . 

ἔνϑι οΝῚ προτε ρω ἐκίες ἐκ αἸκβόλ᾽ α-πσολλομ - 

ἵξες “,ες Φλεγν ὡμ τ ξι ρων “σολῃψν ὑβρίπάων, 

δὲ Ὡιοςουκ αλείομτοες ἐπὶ χϑογὶ μαι τα α σκον. 

ὥνκαλη βκοση κηφιοσίϑος ἐγίνθι λίμψης- 

εὐϑο καρταλί ως προσέβης “ρος δίραδνε ϑυ ἄγ ᾿ 

Ὥκιεο 2 χες κρὶ ΟΣ ἊΨ τὸ “ταὐρμησομ νἱΦοευτ-α- 

ἱκγῆμιον σσρος ζι εῷν ρορῤτέστρα με μεεγου - ο]αὰρ “ταῦθ 

στ ετρν ὑπσογερέμι ααι, "κοἷλη Ὡλυσοδέδρομε ἤδοσα. - 

ΡΝ χῷ ὦγνθα. ἀγα.ξ, πτεκμαραῖο οι βος α-ὐλλὼν 

φμου“σοιισαοϑοι ἐπσηραΐομ͵ «πτστε μῦθον . 

ὠυϑα. ὁ Ἐ2 ΔΝ Φρογνεωῖϊ δυξήν “σϑικαλλέα νθὸῳ . 

ἐμέ φεεμαι ἀψνθρώτοις Χρπσηρίον, δὲ “στ έμοι «{ 

ὠυνθα 2 αῇγησουσὶ-ελκέσας καήομιβας- 

᾿νδεεν Ὅσοι “σελοτσομμησογν ραν ε χουσὴῷ - 

δι2 ὅσοι Ννρώτσνντε κὼ ἂμ φίρυποους καϊοὶ γέσους 

Χρησόμοψοι - “στστὶν ὥαν ἐγωψαμιερτία. βουλὴν 

“τασὶ θεμῖο  σοιμῖ Χρέωμ ἐμὶ “τομὴ μμῶ - 

ῦ) ́ φυτῶν ΞΔ ἀεϑνῖζε ϑεμιφλια. Φοϊθος “τοόλλων 

όϑρία καὶ μαΐλα. μια ρα: ̓ς ὅλ ἴα μυσϑὲς ὁ "συτὰρ σον Ὃς 

λαῖψον ὀνδῦμ εθκγεε “τροφύγιος ἝΩ. ̓αἰαμϑλις 

ὑέες ἐργίνον͵ φίλοι θα γα τοισὶ θεοισην - 

ἀρ φὶ Σὲ νῆοψ ̓ ψάαοσαν αθεσφαῖα. Φυλ' αγθρώπσωψ. 

τ σοὶ σῆμ λα εονῖν οἱ δίρεομε ἐμ. με εμαι (- ᾿ 

αγχον 2Δε νερὴγμκ καλλίρροος ̓ ψϑα. Ὡράκωγαν | 

Κτάνῳ αναξ Ὡαῖος ὑὸς τ]ὸ κρατεροῖο βίοιο - ' 

ζαῇ εἐῷεα. “μεία αληργτέρας αὙρίον- .Ἡ κακα. πολλά. , 

αυϑρώπσους ̓ ἐρδιεσι κίεν τ ; χθογὶ- ““σολλά μὴν ἀυστους 

᾿ σσολλα. δὲ μδλαϊαμαν πο εσώ “ἰλεσσῆμα δια Φοιμον 

Κώτοτε δὲξα μέμη Χρυσοϑρόμον ἐπρεῷεν πρης 
Ὶ 

᾿ 

Ἕ 
[ 



Ὧι ἐμόν τα ρ[α:λέογονφαίογα. “σῆμα. βροτιοϊσῖν 5 

ὀμσοταρ ἩρνεἸκτε χολωσαμέμν 2. τὶ “σαρὶ . 

ὄψ πάρα 2 κ κρομίδνας ἐρηενθλέα; γάγα τα ϑέμην 

ἐν κορυφη . “κῶν ζα. χολώσαϊο “ττγία. μν . 

"»Ωλέκα ας ρομιἐμοῖσι ΜΈΘΗΝ ἀϑα γα ἡποιοῖν ̓{τ- ὶ 

Κοκλυσέν “σα τις “εθεοὶ “αι σαί βθέωψγαι κ᾽ 

ως εἰ τήμαςζ να αρχεὶῖ νιφελεγδότα, ζίς 
"σρώτος “ ἤσάμαλο Χον ἐπτοιμσ οἷο ΤΩΝ υ ἐφουαν ὃ 

Κὰ; ϑυὰ νοσφιῳ ἐμι(ο τέκε γλεωωκώσσιν θάμα » 

᾿ ἐφέέκον μα καΐρεοΣ! παρε 4 ἀὐβα γα τοοισὶν ἣ 

μαστοὶ ρ δγλσέδαγος Ὑέΐογεν μα ιτὼ «σὰ σιθεο;σξ, 

΄σσα:ς «εὸς ̓κῷαισες ῥίκψος" “σύας: ὀψτέκου Τὴ λῴζυφ 

παι ἀγα χερσὶν ἕλουσα κιοὶ ̓ εβαλομ όψρει “σογϊω - 

ἑοῖς ε ϑαρῆος ϑυία ταρ βεστς τιον ρβύλντο 

αυἱβοῖο, καὶ κα τσὶ κα σ! γγττησὶ κόμισεν 5 

ὡς ΟΦΕᾺ ̓ ὅγο ϑεοῖσιὶ χαριζιοϑ' σι μα κ ἀρεῖ . 

σ' χύτλις “σοικίλομιιτια. τὶν {: μἰσέαι δύο . 

“σὡς ἐτ-λκεοιοοεκ ἐμ Ὑλαυκώτσ τον ἃ θημὴμ Ὁ 

ουκ ἂν ἐγώτεκόμεην κιοὼ σκ κεκίλημιεμν ἐμίτσμε 

ἣν ρὲ ἀθανα“ποισὴν δὲ ὀυβαγου ότρυωε χουσιν 

Κὰ νυωῖοι [ὲρ ἐγὼ “σεχυβσοόμέαι ὥσκε Ὑέγη τισι 

“σαϊςεμὸς. σφεβεοισι μέγασσρεέσοι ἀξανά “τοῖσιν 

ὅστε σὸμ ασιχιωα εἴ ἐρον λεχος ουτέμὸν ἀυτῆς - 

σόετοι φεάυγὼ “σὠλήσομαι ἀλλαῖσο σ(ο. 

στλόϑεν οὖσα. βεοῖσι μαξισομαι ἀϑα ψα“ποισὴψ : 

ὡς {τ τοὐσ απὸ μοσφι βεὼρ κίε χωορε ἐμ - 

ἀυστῖκ ἐσειτήρα το ξοώ-σἱς “σὐτψῖα Ἥρα το 

χερὶ καῖα πσρηυᾷ Ωἰ' λασε Χβόνα. κιαὰ Φα “τοο μνϑον 

ξξεκλυστε νὼ μιοὶ γαῖα. καὶ ὄνξαψος όψρυς ὑ-σῦθῳ 

στ τῆμεςΤἐ θεοὶ “τοὶ νσὸ χβογὶ ναι 6: ἀομηες 

“τ αρταρου αἈφὶμείαν. “τῶν ̓ εξ ἀνῶλρες στ’ εθεοῖστ- Ε- 

οὐ Τοὶνῶμ. ὅν σαντες ἃ κουσαλεκ ἃ διοσπέπσαῖδὺὰα» 

νόσφι 2ος μαϑεμτ βὶην ἐσσὶ διδνία κάμουν . 

αλλό [ε Φερτιῦος ἢ ὅσσον Ἀρογον όζρνοπα. φάς . 

᾿ςἄρα Φωψγισεσίμασε Χϑογα. χερὶ ́πσαχά- 

κιψηθη ὀλαη [α ἴα. φϑισβῖος, ΜΏ ἐσ ἰδοῦσα. 

τερτ(το ὃν κατα. θυμὸ - δἸε7ο [ὧρ τελέοοϑοι 

ἐκ Του τον ΟΝ ̓ σπῴτα Τελεσφόρον 4εε ἐν!αυ στον, 

πτέποτ᾽ ς δ γὴὰν 2ϊος ἴλνθεμιντισῳπτος- 

ΥΥΤ 



σπτέσοτ ̓ φἀς-ϑώκομ ππολυβλαιδα λορὶ ὡς7ο στρος σὃ 

συπττῶ ἐΦε ζομέψν, “συκμας Φραζέσκεο (ουλὰ ς-. 

ἀλλ᾽ “Ὑὲν νμοῖσιὶ “σολυλλίσοισι μιέψονυσα.- 

στε λον διςὶ ἐροιστ βοώςσις “τοτγία. κρ τ. 

ἀλλ ὄσσε ΘῊ νυκτεςΤεκ οἱ ἡ βξξεβαι εξα-ελόυμτο 

ὡ -αϑιπ-ελλομ γον ἔτος͵ καὶ ἐπσαλνϑομὰ ὥρα, 

ΖΔ τεκόντος θεοῖς: ἐψαλίγκιῖον ᾿ζεγεα βροτοῖσι . 

2 4μόμταρί. αἱλέομτοέϊνφαίογα “σήμα. βῥοσοίσαν . 

ἀωστιϊκιαἼονϑὲ λαιβονσα: δοῶ-σις ποτγία, ἭΡΗ 

Ὡιώκι ἐυῴτα φέρουσα κακῶ κα γζον, ΖΑ νυ εδνεκῖο . 

Ὅςκακα. “ϑλλ ἐρθλεσικε κοῆας κλντὰ ΚῦνᾺς ̓ανϑ ρώπσων . 

“ὃς ταγαψτηάσάε, Φερεσικεμεῖν “ἀσίμοομ ὑαυρα 

“τσρὶῳ γε διεῖομ ἐφδηγοεν αγναξ ἐκ ερίος ς απ ὐολλωμν 

Κα ρτδὸν . “ΩΑ οδιωκσ᾽ν ἐρε Χχϑομινῃ χωλεσησὶ 

Κεῖπτο μι γαρϑμ ἄγουσα κυλὶνϑομ μη καῖα. χῶρον : 
βεαστεσέν Ὡ ἐψο στη γωετασετος ἡ ιέκα ϑ' ὑλημ 

συκγα. μαλ᾿ ῳβα. ελίοσ ἔγο. λῴσε ““ἑ θυμὸν 

Φοιψον α΄“ τοσυψήουσ’ λυ κύξατο Φοιβος α-“σόλλων 

εὐττταυβοὶ νυ “αυϑόυεσὶ χθονὶ ϑωστοῖα γέρη . 

ον λεσυίε ζωοϊσὶ κακου Ὡικλημικ: βροτοῖσιν 

᾿ἔόσεσι - δὲ ίωμης ““ολνφόρβον καρ ον εἐδομσστες 

ἐνθα δ᾽ α γιψησουσὶ π-ελπίοσως ἑκατόμβας - 

ον δτοοι βαναΤέψγε ϑυσκλεγεδτεϊνφω ὅς 

ἀρκίσα «ὄνδὲ χίμαιρα. δϑυσώμυμος ἄλλα. σε γαῦτον 

“συσά γαῖα μιέλαιψα. καὶ ἡλέκ τωρ υϑίωμ- 

Ξ Φαί τέσσ ὅν Χχόμιψος «“τιω Δ ἐσπκοποςοοσεκολυ Ε:- 

τὰν Ὡ  7οῦ κατεσυσίμεερον ξεέμος Μελίοιο - 

εξ ὅυ γῶ “αυϑὼ κικλήσκ σαι δ ἔαψα κτα: 

“σὺ βιομ κα λεονσιὶμ ἐπτώγυμ ο ὁ μὡεκ α. κι θι 

οὖον -ὺσε ““Ἴλὼρ μεῖψος οξέος ἡ πελίοιο - 

ΚΚὰ τόταρ' ἐνω ἀστὴν ἐνὶ φρεσὶ Φοῖβος ἀ“σόλλωμ- 

ὅωωεκ ἀμεν Ἰερήψη καλλίρροος ἐξασάφασε . 

βρη. ἐσὶ τελφονσι γε χολωμεέγος, ΟΥΑΙ ΜΑ͂Ν .ἕ᾿ ἵκαρψε ὧν 

πη δεμάαλ ας χωτες, και μ γι ρὸς μῦϑου ῴτσ αὰ .. ’ 

ελφονσόνκ. Ἃρ ἐμεελλες ἐμὸν γόον ἐξαπσαφονσα,, 

χῶ ροῳ εχουσέραϊου "παρορᾷ καλλίρροον νδωρ. 

ἐγθαΐδε ιν κοὼ εμεὸρ κι Ἄέος στα ον2 ἐσομολης « 

" καὶ ἐσσὶ βίον ὥστεν αναξ οκαίερίος ἢ ἀπ σσμον . 

“πύτρισι ἐπτροχυτιισὶν απτίκρν εν ΟΝ: ῥέεθρα. 

ἩΥΨΕΝΕΝ, ῳ 



Κὰ βωμον“πσοιλσαυτιν ἀλσεῖῶν ἐρϑρην τ 

αἀγχὶμαΐλα. ρήγας καλλίρροον͵ν ϑα ἀνα καὶ 

“σά γῖες συ ἱκλησὶν “τελιφονοῖω δι Χέτ οωνται- 

Ὁωεκα τιελφούσεης ἵερης ̓κσιχυωε ῥέεθρα. : 

Κὰ “-ὁτεῶλη καῖα. θυμὸν Φράζ(5ο Φοῖρος: α“πτολλωμ 

ὁυςτῖμας ἂνϑ ϑρώττοονς ὀργίογας ἀσαί[αγοιστο . 

δὶ ϑεραυ ἅ σοῦζαι σα ϑοὶ ἐμὶ ““ἀρκέοσν ᾿ 

ταύταρα ἕρμα νὼψ ἐροκσ ἐσυστὶ οιψοτσι πόμπτ 

υκα. βοίὼ «ἐν ἰαγορες σαν “σολεεςεῖε καὶ τοϑ'λοὶ 

ἱκράτες απὸ κγϑρσον μινωΐον͵ δὲ ἑαταμακ τὶ 

ἵεραυτε βέξουσι καὶ «γιλλουσὶ βεμεῖςγα.ς, 

Φοϊβον α-σολλωψος Χρυσάορον, ΟὙκεν ζτν . 

Χράογε εκ. ϑιάφγης γιέλον νσοσσα ρέκσοῖο . 

ποι ἐσσὶ ἰπαραξιν γε αὰ Χρημαῖα. νηὶ μελαψη 

ἐς -τνλομ βεθσθρίμαισα πυληίψεας ταγθρώτσους 

“τλεον . ἀυπεεὶ ρ' ὁ “ποσὶ ποτα Φοιβος ατοόλλον - 

ἐν τρυύξμβθαις ἐπόρουσε, ὥλιέμα ςδιελφιψὶ ἐοιγχε ὡς - 

νη} βοη, Α λα ὡ κι το “πελὼρ μιε[αΤὲ 2 φγογτ- Ε-- 

“τῶν Ὡς τὶς κατὰ ϑυμὸον ἐπσεφραίσαῖο γοῖσται 

“σαγτοϑαγα οσέσασκεσίμαιοτελἐμπια. ὄονρα; . 

δίῶλ ἃ κίων ἐψὶ μκὶ κα θῴατο Ὡ 4μιαίψομτεες - 

ψϑιδιγοσλ᾽ ἐλνον κοίλων ἃ νὰ νῆα, μιεέχαιγαν 

ἐνῶα λνου λαίῷοε ὑμος κναγοπσρώροιο- . 

αλλὼς δὲ τὰ γρβοδπε ἐταβε ἀρ ρλσυ ῷ βοδυσὶν, 

ὡς ἔυλεον- «κραυσψος δ᾽εμότοος καϊοσιοϑεν ̓ ἐγέρε “ 

υμα. βου, πρῶ τοον δὲ “σαρημ 4βουτο μαλῴφαν ς 

Ὄορν ΔΩ α΄κωψίδα. [αἰὰν ἃ λιηέφαψομ -τίῇ ολίε ὅρον 

ἵξον.- καὶ χῶρον τρ ιμιβροτίουν κελίοιο 

ΠΥ "ὀγθαῖτε μιλα. (α βύτορὶ χα. βόσκόγοι «4 

μελίοιο ἅγακ “τος - χά ςιευϊστξσσεα. Χῶρομ . 

διάθν ἂρ ̓ενϑ᾽ εϑελον μῆα. σ' χίν ̓ἸὩχα σοδάγτες 

Φραοταοϑαι μεα.βαῦμα κα ὀφθαλ μοιῖσῖὶν Ἰδέοϑοι 

᾿ἀμενεάψκος γλαφυρης λα σεδιοισὶ “πελώρου » 

᾿Ἀ ΟΗΝ μαίλιου “σολνίχθνομ αμφὶς ὀρουσά . 

πιλλὸυ πηδαλίοισίν ἐπ ηβέήογηῦς όυϑγις ̓ 

αλλὰ παρὲκ -πελοπτογψνησουν “πιήραν ὁ ἐχονσα. 

δὲν δῶλον “πνοῖκ ΝΣ ἄγαξ ἐκα ερίος ὦ α“πολλωψ 

δκϊὩ ως ἰθὼω, δε ππρ'οσουσα. κελόυβον, 

ἀρψαν ἕῆκαψε κ ο ἃ ρζυφέημ ἐρα τ’ μίὼ 
ὙΥΠΤῚ 



[Κὰ θρνον αλῷῴοιο “σορὸν δξδικ΄ατοὶμιεμου ὡν 

Κὰ “συλον ᾿ἡμαβϑοιμπτα -ολνίψεας τανϑρώτσους . 

βὴ δὲ “σαρα. κρουνοὺς καὶ χαλκίῖδα. καὲ “παρὰ. δυλεην 

ΝΩΔε “σαρἡλιδνα. οαἷαψ Οβθι κραϊεουσὶν ἐστ φοἱ - 

δξ;-πὸὶ Φερὰ εσεβαλλῳ αἰαλλομ μη διοςον ρω- 

ΚΚάσφιν ν-σεκνεφέων θα ικας τορος που πέφαν το. 

Ὡιουλι χίοντο σαμντεκιὰ νλπεοσα. Φάκωβος : 

Ὡλλόσε Δ Ὰ “σέλοῖῦυ ὄμγπσον “υἀρεμιοσστο σασαν-. 

Κα λέν εἰ κρίοσης καΤτεφαγίσο κόλισος απσάρωψ 

ὉεΤ͵ε2 εκ ἐλουσομμησου τσ ῖᾳ ραν ἐργά - 

πλϑαψεμεος Φιῷνρος μείας αἰβρίος ἐκ. διὸς ὥσης - 

λαΐβρος ἐστμγίζων ἐξς σιϑέρος, οφρα τὰ μένα 

ψαῦς ἀγνσάεθέουσια. θαλάογης δ Ἀμνρον᾿ υὸ δὼρ- 

ἀπ ξορροι ΩΣ Ἰσσ τα. “ρος πῶ ταελιόμστ-Ε. 

᾿υλεομ «ἡεμον ὅνε Ὡαγαξ 2ιὸς γος α“τυὐλλωμ - 

ἧξον 2 ις γερίοσηψ ἄξι διφελοῳ αῳμ΄υσελοεοσαν 

ἐς Αΐρεεμ «ΝΏχα μια θοιστὶμ ἐχχρίμ α7ο Ὁ οὐἹοπόροςγηῦς « 

ἐνϑ'εκ νιος ὄρουσεν μα ξ ἱκαεργοςα-ὐόλλων, 

ἄγε ρὶ ̓φδιόμεμος ξειέσω ἤρατο ον απὸ προλλοὲ 

στ ψϑαρίδοες -σωτοϊὌὯο σέλας 2 Ὡς ουραψὸν ἌΝ . 

ἐς Ὡα ϑυστον κι αΤεδνοσε 2 ταὶ τριόδων ἐρίπήμιὼν ἐν, 

ἐν "Ὡλαρ Ὁγε φλοῖς «λα ̓ αἰφωωσκομεμος]ὰ ἃ α- κήλα.- 

΄σασαν ΘῈ τερίοσην καϊεχῳσέλας ἰξολολνξαν 

κερίοσα γῶν αλο Χοι καλλιφ Κϑγοῖτε ϑυῖία “τ' ρες 

Φοίξρον" ὑπὸ ῥσιε. “μεία γάρ: 2ιέος ΕἸ Ἄεμ΄ ἐκ. ὡς ἐτοΚ' 

ἔγθῳ οἰ πεσὶ ὑκα μόμρεως ἀλ΄τοσ ἐτιοϑαι- 

ἀνέρι" 4 δόμεγος αἰζμῶσεε κρατδῶτοε: 

σσρωβξε- . Χαισν πλνριξ ἐγος ἀξηαυῆα ὡμοους « 

[Κάσφιας Φαγίσας ἐσσεα τῇ ἐρόεγττὸ “Ὁροσὴν "ὅνα.- 

ζ; ξένοι. «στῖμες ἐογέ «ποθεν ΟΛήϑο νγρα. κελόσβα.- 

Ἦστοὶ καϊασσρηξιν ἰὰ μα“ ιϑίως ἃ λα Ἄκοϑ . - 

δια στο Ἀπῖσηρες ὑπισεὶρ λα, “το τα λόωμτισι 

“Δ υχὰςε πα ρθέμεψοι, κα κὸμ υὐλλοϑια κοοιοιὶ Φέρομστ-ες : 

«τἰφϑόντως ποϑογ ΤΟ ινοσες, οὐδ᾽ ἐστὶ [αὰν 

δεκαϑ' ὅτττλα. μελαιμας ὑκῶς εϑεοϑ' Ε- - ἐκβάτ ον 

ΤῊ μνζε Οαῖκα “ελά ἀνϑαρὼν ἀλφησάων, 

δσυόταν ἐκ. ἐρόρτίαιο τυ ο) χϑογὶ μηὶ μελαίνῃ 

ἝΆ ϑωσιν καμείχτοω ἀϑιηκόγοις ὠτικα δέσφεαις 

σὕτοιο Ὑλνκεροῖο -πϑιφρέγα εἿ φκερος «ἰρᾷ- 



ἐ ς Φαστο - καισφὶν βαίρσος ἐμὶ σαθϑεοσῖν εθηχ Ε, . 

στὸν ἌΗ αμᾳ4 ὄζεεμος πρηττῶν αγοὸς ἀμτιον πνῦνα, ᾿ 

ἐν -ἐσφουϑὰ ἀρτι καῖα βμντοοῖσὶν ἐοϊκας, 

ὀνθέμα ςονϑὲὲ Φυιὼ ἀλλαβαγα“τοισὶ θεοσὶψ εἰ 

ουλέχε καὶ μεία. χαῖρε «θεοὶ ὥυτοι ΟΛβία. ὅλο εν ̓ 

Κά μοῖ] οὕ τα γὙοὸρ δυσομ τοστυδίομ οΦρ ά:; φδο, 

“στ ἰςζλῆμος «“τιῖς[αἱαὰ- « “τῖμες βροτοὶ ἐκ[ἐγαασὶν ὶ 

δ [οὲρ Φρομέομστεες “σευλέομοεν μεῖς α. λαΐπμα, 

φς--αὐλον ἔκ. κρίτης, ἐνϑεν γένος δι χομ εϑ' μαι ῥ 

υιὼ οὐϑϑὲε ξω ὑμὶ καϊΤκηλβομ ἐν ὑτὶ ἐκ οντες - 

ψόσχον ἐμ εϑοι ὄν ην ὅϑιομ ἄμα. κελόυβα. - 

ϑηα τις ἀβϑα γα τοων ὀρ πία γὲμ ον κ. εθελομττας . 

ὝἼ ους δἰατσα μαθόμψος “τροσέφη «καΐργος ἀπσόλλωμ . 

ξέγοι “τοὶ κγωογὸν “πολυ δοεγδιρεορι απ Φιμεμεοϑε 

τον. αὐτὰρ νὼ ον. ε9.} ἀοστβοαηρ ἄυθιε ἐσεοϑε 

ἐς “τεσολιν ἐρααν καὶ δώματα. καλαὶ. Ἔκιιος . 

᾿ς στε φίλας ἀλοχονς, ἀλλιψβα δὲ “σἴογα μνομ:) ! 

“εξετεμὸν "πολλοὶ σ᾽ ΤΈσιμι μον ἀνθρώποισιν. - 

ἀμ: “ἰεγὼ Ὡλῖος ὑος, ἀταολλογῶν᾽ ἐυχόμεαι μαι. 

ὑμ. γον κα τονε ἐυθα ὑτσὲρ μι[α. λαύτρα, ϑαλαίοτῆς : 

πὶ κακα. Φρομεὼν - ἀλλέμθα ὅδε συτογα. ὑκὸν 

᾿ ἐξετεμ ὃν “πασὶν μαλα. “τιν ον αυθρώτσοιστ - 

βουλας ταβα γα “τὼν 2 λῃσ (τετὼ υἱοστομτὶ 

ἀεὶ στ Ἰμσέοϑε διαμευδὲς μα Ία. σάψσοα. . 

ΡΥ Ὼ ὼς ἀν ἐγὼ ΑΣ ΒΝ «τ φθεοϑοε “στ αἰὐχίοα.. 

ἵσία. λαλὰ “πρῶτον κάβεσον λύσαγῖε βοῴας- 

ὑνα; 2. συφτα βολν ἐσσὶ ἰἀτσάρονε ἐρυσι αὐϑε . 

ὡς 2 ὲ καῆμα ϑ ἐλέοϑε καὶ ἐρττεα. ὑὸς ἔοσης « 

Κὰ ξωμὶ ου-πσοισα τεσὶ βιγμάψι ϑαίλαστγης - 

Ὅνρ ἐπ κα ον ες οοἰταλφῖτα λάκεὰ βύομτες . 

ΨΥ Χεοϑαι 2 ἡσσάστοα, ́ σα. ρ' σαίμ-εμοι δὶ βωμὸμ 5 

ὡ “αν ἔγὼ “τὸ πρώτονε Ψ μεροδεεῖ “πορτὼ 

᾿φδομ γος ιελφινι, ϑοις ἐσ ψμνοςορουσα, 

ὡςεμοὶ εὐχεοϑσα “Δ ελφινίω ὠὰ ρὺ ὁ βωμὸς, 

ἀστὸς δέλφέος κιοὼ ἐπ  } ἴος ἐσ αὶ ΜΕΝ 

άῴαγσαι τὰρ συφτα. ϑοι “σαρὼ γηὶ μελαίψε, οἰκο 

Κα στόσαι μακάριον! θεοῖς δ᾽ σλιυχεπτον᾽ εἐχουσὶψν .ε 

αὐτὰρ ἐπὼ σύτοοιο ἐεολίφρομος ἐξ ἐρον ἠοϑ ῇ 

{ χεοϑαι 9 α΄ μεμοοὶ καὶ ἰνπστοαμομα 42 εν, - 4 

ΥΥΠῚῚ 



'φσόχκε χῶρον κ κοϑ ογ' ἫΝ ἐξετε “τ ΐογα. νπὸν - 

[Ἢ ς-Φαϑ' 5 δίῶλ ρα. ́“-οὐ μάλα δν κλυον "2 ἐπ ἰϑοματοο ᾿ 

σία. με ρὸτ- ον καθεσαν λύσαν διε βοάας . 

ἱγὸν ὩΔἸσοδιοκη σλασανπροτομοισιν νΦεγστεες - 

ἐκ. δὲ κιὼ ἀὐοὶ βαῖμον ἐσσὶ ῥμγμάψι ϑαλαθοσμα - 

ἐκ.  αλὸς ᾿ππσφρόρϑε ϑοηυ ς ἘΠῚ Υη ρύσαγτοο, 

νἡουευὶ ἐξα μαΐθοις ΠΟῊΝΣ “ἍΜ ἐρεαζα. μακράταγν - 

Κὰ βωμὸμ “σοἴκοαν ἐσσὶρ κγεῖμι βα λαΐογκε"» οσαψ, 

ὺρ 2. ἐυϊκαίομστες ἐστὶ ταλφιτοα λάυκιαὶ θύομγοις 

᾿υχουϑ'ωςεκελόνε “αρισαμεμοι “σαρα. βωμὸν. 

Ὡλορσον εὐ 49" εὑ ἌομτΟ θοὸν τα ιρὰ μηὶ μελάψν, 

Κὰ «πτήσαν μακάριον ϑεοῖς δὶ ϑλυμτσομε Χονυσὴψ - 

ἀρῆς ἐν 4 “τόσιος καὶ Σἰθυωρύδε ἐξ ἐρογ' τὸ ἢ 

βὰν κεν - ρ χε ἄρα σφὶν ἀγα ξΩλὶοεὶ υος α΄ σολλωρ - 

φόρμἴγγιν χάρεοστν ας εχὼν αἴ α΄Τ ον κιϑαρίζωμ 

Καλὲ κὰὼ ὙΠ ιριρὰ ς διῶλ ε Φρίοσ οὐ ες΄ ἐππσομστοο 

φρτες “σρὸς -υϑὼ καὶ ἰηπσανομα {ὄνον 

διοῖσοε κρατῶν “σάιδομες δ) σίτοε μοῦσα. 

ἐνοαθεοσῖν εκ ε ϑεωὶ “μελιίγκρω αοιζλὼ- 

ἀκμκοιῶλε λόφου τροσε βὰν «σοσὴμ ὄψα 2. Ἱκομγο 

“σαρμκσὸν καὶ χῶρον ἐσπρατον ἐνϑα ρ ἐμιελλεν 

δικῆσ (υ “πσολλοισ τ] ιρεεμος ἀνϑρώτσοιστ - 

ιήξε 2. αἰὼν ἀὐστοῦ Ὡ λα πσεϑοὸον καὶ “πσίομα ψκὸν - 

τῶν Ὡ ὡρίγεο βυμος ενὶ σλϑεον Φίλοισ . 

“στρ καὶ «γάρδιμειψος ἘΡΡΕΟΣ ὠκβο ἀγπτηον ἤνϑδα.- 

Σ ΞΕ 

ἀνεσ 4 τῖλε φίλων καὶ τα Ἔτϑλος ὴς 

[α ατγες- ὀνηνωέυόνΤῶ στῶ Φτλον ̓ υλέτο θυρεῶ, 

συ-ῶς καὶ νὼ βιόμιεοϑα. ᾿ “τόσε ῷρα Φιοϑο αἀνωγμεῳ 3 

ὑπ-έρουί ἡΦόρος ΜΩΝ ΕἾ ἐσραῖος φαόολάμοων, 

ὥς τασσότάν Φώδνυ, κὰὼ αὐμι α νϑρώτσοισιψ ὅπλ νυ. 

“τους ̓ υϊκδισας “σροσέφη οἷος νὸς «“ολλωὼμ . 

ϑησσ τοι ἀγθρωσοι διυστλήρεογες͵ ὅ ὶ μελεδώμνας 

βονλεοϑ᾽ ωρία λέονετε “σόγονς καὶ τήγεα. ϑυμῶ- 

ῥηΐδιον ἐπτὸς μι μερέω καὶ ἐπὶ Φρεσὶ βμστω 

2 εξυτιδα μαλ᾽ κα σὸς εχὼν ἐμ χφρὶ καχκαραψν 

σφαίζ (ν ακεὶ μῆλα." “ταζλ ἀφβογα -παῦϊα “παιρίογαι, 

ὅοσα. ἐμοίκ α΄ αγωσὶ “πϑ͵ὶκ ύϊ αἰ. φυλ᾽ ανϑρώπτων 

ψπομτοε πτροφύλα Χϑε ϑεδὲ Χχϑεξλέ Φυλ᾽ ανθρώπτων 

ἐμϑα 2 ἃ γέρον ἐγὼν κα ἐμεὰν ἰϑωστεμαλίῖςσα,- 



κε το “τνσϊονγ ἔσσος ̓ ξοσ σι ἠἀεσεὶ Ἔργον, 

Ὑβριςϑ' κ θεμεῖς ἐογὶ κκ αΤοὶ θγητοῶν αγϑρώτσων : 

δήοι εὐ 49" ὑμὴν σημιαίγορες ἀνῶλρες ᾿ἐσονῖαι . 

“τῶν να αγαγκαιν ὩΔεὸ Φμήοιεϑ: μαῖα. “σαγῖα, 

᾿φρυτάτοι “σαγῖα. .σν ν δὲ Φρισὶ σπσι ἰφύλαξαι : 

κοὰ σναδὰ ουῖω Χαῖρε Ὡδιος καὶ λτοοὺς μὲ. 

αὐάρε ἐγὼ καὶ σέοκαὶ δύμα μυϑσομιαοιζδλῆς- 

ξις ἐρεῖν 

ρζεῖῳ υμυς μοῦσα. Ὡιιος κα μαιαῶλος μον, 

Κυλλωας μεϑιοίῖ α. καὶ »ὐπ ομὸ τως ἱης ολν μῆλον 

ἀτίελον αθα μαΐτων ε ἐρίουωϊοψ - ὁμπτκε μαῖα. 

ϑϑμφα «πλόκαμος, δος μ φιλότοι μῖγέσα. 

«2 λοΐη - “μακάρων δὲ θεῶν ἡλζα. ϑδμίλον, 

αὐρον᾽ ἐσω ϑακουσα. “σα λισκίον. ᾿ψθα, κιρονίωψ 

υν “-ῷνμ ἐν ̓ ς λοςμω μεσ γέσκο υνκῖῖος μολγώ͵, 

οφρα. κα] γλνκὺς ψυψος ἔχοι Ἀδυκώλεμον “ρίω, 

Ἄθων αβαγα-τονέε θεοὺς βμη-οναταγϑρώτπους . 

ἀλλότε δα μεγάλοιο Ὡιος ὅθος ἐξετελίτο, 

τλῶς. θὰ δγξαὸς μήςι ὀυραψῶ ἐσμρίκῖο, 

ἄστει ῷόως αἰα γεν αρ'σηματε ἐργα- τ τυνκῖο - 

καὶ τὀτεγάναῖο “αῖδα πσολύσροον «-μιυλομήίω 

λμὶσαρελα τηρα, βογονγβοράξογῴρων ΚΑ 

νυκτὸς ὀπρώτσηστῖρα. υλνδόκον - ὃς ται ἐμελλ ε 

αμφαγεάν κλυτὰ ᾿ερία. μοταϑα γαϊτοοισὶ βεοϊ στὴν 

Νῶος γεγονὼς μίσω Ἠμαῖι ἐρκ ϑαίριζῳ, 

ἑαατέρϊος βονε κλοῖῳ ἑκηβόλου ἀ-υόλλωρψος - 

τέρα “τὴ “προτέρη τμῖν πέκε ότγία. μαΐα.. . 

ὃς κοὼ ἃ ἐπ 4δκ μῆβροςς ἀπαβαγαί των βόρε Ύμων, 

Ἐκοτὶ ΘῊρον εκ {το μιέμων ἱβῶ ὠὡψὶ λίκμο - 

ἀλλ δγαγαΐξας φητά βοας Ἡαρήναη ως 

σΏλον υ-ϑδαίγων Ὁ Σηριφίος ἀνῇ ανΓοῖο - 

᾽ωθα. χέλω ἑνρὼν͵ ἐκ “τΉσατο ἐεινρῖον λον ὁ 

ὁ ἀαρομορὴ συϑηη δ Χέλω “τοζίηγα τὰ οἱδιὸν ψι 

Ἧ ρα, δι αὐ εβόλυσεν ἐσαυλικοὶ ὃν "ρησ 

βοσ κοι ψκ προσαροιθε όμ. ων ἐριβηλέα. ἀῶ 

σαῦλα “πσοσὶμ βαίψουσα.. Ὡαιοςῶξερίουωϊος ἐμός -. 

ἀθρήσας ἐγίλαοτε καὶ ἀυτίκα: μνθου ᾿ζυ ἐ... 

σύμβολον Ἰὥλκμοι μι γογμσίμοον, δαιῤυκύλῥός . 

Χαῖρε Φνὼω ἐρόεοσα- Χορουτινεσε ϑωτοςς “τι μρή, 



ν 

μ Σ 
ἀσσασὶκ “ροφαγάσα. “σοϑεν τοζλεκαλὸν αϑυρμκα 

«μόλομ οαρακον ἐοσὶ χέλυς ὁρεσι φλουσὶα. - 
ν᾿; ᾽ “ . 2 ͵ : 

αλλοίσωσ: 4ς ὅδῶ μα. λαϑων- ὀφεέλος “τ μοοὶ [Ὁ ΣῊ 
2.,..2} “Ἔκ ) ͵ “ἀν ν γ 
ἡ απ πσοτιμήσωςσν δὲμε “ρω ΤΊ σον οὐμεσία . 

οἴκοι βελστεβον. ἥμαι. ἐσ ῳ βλαύδον. “σοῦν ΩΣ - 

Η γὰρ πσηλυσὶμκς πολυτήμογος᾽ οὐ τατος χμα. 

ζΦώονσ: ἢ - Ν δοὲ ϑαγῆς, στε αν "αλα. καλον ἃ 49. οἷς « 
2!» 3} 

ζῇ «αρ εν “καὶ χῦσὶνε ἀτκα μιφοτεέρησὶν αφ4ρας, 

« Ἄσω κίεζλῶμα. “Φερῶν ἐρατάνον ἀϑυρμαα. . 

᾿ωϑ' ἀνα πλήσας γλυφάψω “τολίοιο σϊῶληρον 

σιῶμεξτόρκσεμς ορέσιρώδιρ χελώγὴς ἐ 

ὡς δυόστωκν ϑόνμὶα- ὃ δια. πέρψοιο “ϑησά 

ἀψέρος- . ὁὕϊεϑα μαι στϊαρωφώσι μέριμι μαι . 

τὰ ὅστε διγηϑωσιῃς α΄“ ασοφθαλμώῶμς αμαιρνγοι Φ 

αςαΐ κι, ἐὐσοῦξε καὶ ἐργον ἐμιςΝ δνο κνζλιμος ἕρμιῆς ὲ 

΄“ση ̓ξεῶλαιρο ον μιέπεροιστ ταμὼν δόνακας κα-λαίμοιο 

ἀεὶ μδο τε διὰ νῶτα, δα, οὶ ῥίμοιο Χιελώρας - 

ἀκ φὶ δὲ ἐδέρμ αΤα νον βοὸς ρα εοσῖμε ἑησι, 

καὶ “σὴ Ἴ ὠγέθην ἐσ δὲ ζυγὸν" ἡρερεν “μιφοῖῦ- 

ἑπτῖα. ϑεσυμιφώγονς οἵων “τα γνοναῖο χορῶλάς- 

ἀὐὰρ ἐσ 4 δ τοῦσξε Φερωψμ ἐρα τ νορμὸ "Ὁ υρρία ὦ 

τληκρω ἔτ ρήσσῖφε κατα μέρος οἷ ντσο χή ῥὸς 

σμιβόναλέον κογάβισε-ϑεοξῶ νσὸ καλὸν αὐδὰν 

εξ ἀὐοσ: χεδοῖκς “-υὐρώμ ἐγος ἐντὲ κουρο;᾿ 

ἀβη ται βα.-λίησι “τ αἀραωβολα: κι βδ΄ατομεεουσην 

αμφὶ δία, κιρονίῶδλην κὼ “(μα ὅλα. «αλλιτσεο λον » 

ὸν “σάρος ὡρί Φεσίκου ἐτταρφκ Φιλοτοντὶ . 

ὩντάἪἝον γενείω ὅγομια κιλυσον ὀμομιαίθων, 
μι Φιτσόλονς τὲ γέραερε κα ατλας Δώματα. νυμέῷας τ 

καβίσοδας καΤαὰ οἵκοὺ ἐπυϊκσ-αὐγουξε λέβητας - 

καὶ τα κλλὼ οι "48. “τς ὅδε φρεσὶν ἀγροὶ μιἐμοίψα."- 

»κκαὶ τ κα τέθηκε Φερῶν δῷ νὶ λίκμω. 
Φόρμεεί: ὡ; γλαφυρὼ,, οοξαρα κρφὼν ἐράτύζων, 

ὦλσο καῖα. σκοπειίω δψώϑιεοςε εκ. μεγάροιο ἡ 

δρμι ἀψών Ὡχόλον ἀμσιω εὐ φρεσὶν, διαῖε φώπες 

Φιλι-τὰ ἀρέψυο μελαιμὰς υνγωτὸς ὧν ὡρη .. 

Μελῖος αὐδὰν εόὄνωμε ἀὐλρυσιδενοδι ὠγοεα μονῶν Ε: , 

ἀὐοῖσινϑ' ἵτπσσοισὶ καὶ δέρμα σὶν . αὐὼρ τ ρ ἐρμιᾶς 

στ τδιις ἀφίκαγεϑέων ὀρεαι σ᾿ κιιοεμτ᾽α. «οὐ 



ΡΥ) -“ ͵ Π] »] Γ 5 .“.. 3) 

ευθα. βεων μακαρὼμν βοιςεαμ. ροτοοΣ αυλῃν ἐχεσπκον 

βοσκοόμιμα Ἀάμιώμας ακάρασίους ἐρατάμους ὁ 

“τῶν ποότε μαια ὅοος υοςεἐνσκοσσος ργάφοῤϊης 

“πσεντηκοντα γέλης ασετα μψέϊο βοὺς ἐρίμεύκους- 

“οσλαψοζλία ον ἤλαωμγε δια “Τα μαθώδεα. Χῶ ρον, 

Ἶ Χυη α΄σοαρέζας . ϑολίμεζλον ληϑέῖο “τοῦ χύης, 
5 ͵ ͵ . ᾿ . ᾿ 7] “ 

ἀντία σοιησας οσσλας Τὰ ς “προοϑ ἐμοσσιοϑεν, 

τῶ «2 οσσιθεν ποροοϑ κατα ζ ν᾽ ἐμσαλιὶν ἀὕτος ἐθαψε 

σανῶλαλαιλαυτὶκ ἐρι ἢ ἐμ ἐσσὶ «Γα μαίβοις α-“λίμσὶν 
ΩΝ: 

ἀφραο᾿ ΝΩλαψόντα. ὁ έασλεκεβαυμιαῖα. ἐργα 

σνμμίσγων μινρίκας καὶ μιυρσιμοήδιας ὁζους " 

τμ “τότε σωϑησας νεοϑηλέος αγκαλομ ὕλης 

ἀβλαθίως ὑ-σὸ -σοασὶμ εὐ ηστα7ο σαγῶχα λα. κονῷα, 

οὐοῖ σὴν πσεττάλοισὶ, τοὺ κυδιμος ἀργάήφογμτος 

᾿ασασε “στ ρίηϑεν ὁδιοιπσορίω αλεάμων, 

Γ αὐτου γόμεμος λολι χὼ ὅλον ὠποσσρέπης δι 

στύμδιε γέρων ἐμόμστε δνομεῶμ ἀαθουσαν αλωίω 

ἱεμεεμον πρεδιομῶδε δῚ ογχήσον Ἀἐχεσσοίηψ - 

στὸν “ρότϑος “προσίφα μαίκς ἐρικνϑέος δός . 

ΠΣ γέρον, ὅστε φυτὰ ς σκα τ φςε ἐσϊκαμσυλος ὥμοονς, 

Η ττολν οιμεμσής νυ ΩΝ “σα α. Φερκσι, 

καὶτε ἰδὼν μαεἷὸ δὼν ἄνω, κιὰὼ κωῷος ἄκουσας, 

καὶ σίγαν ὅτεμη τὶ καήαβλα τη τὸ σὸν ἀὐϊοῦ 

“τόσσον Φὰ ςσιωωέστ ἀνε βοῶν ᾿φθίμα. καύίρηψα. ς 

“πολλαὶ Ὡξόρν ο΄ ἰοεῦία καὶ ὐλῶμας κελαδιάγους, 

καὶ ὰ πεν ἀνθεμιδερα. ιιηλασεκνυζιίμοςς ἐρμεὰς ᾿ 

ὀρφγαινι ἐπσίκονρος ἐπα εῖο 2Δ αὐ μ ομίη ὑνξ 

ἁπλέων Τα χαζδορϑρος εὙϊγντο δνμίοβ γος ς 

“2 ένεου σκοτία πγροσ’ εβίσια7ο 2. ἴα. σελῆμη 

“παλλαϊ ος θνγαίπτηρ μία μηδία ο ἁγακῖος͵ 

στη μος ἐπ αλῷῴομ -τοῖ ας μὸν Ὡὡλιοςα λκῖμος πος 

Φοίϊδου: “΄πτόλλωγος βόγα ἤλασεν ὄἄψρνυμ ώπους ᾿ 

ἀδμὰτ ἐς ὩᾺ." ἱκανοῦ ἐς ἀυλιομ ἜΣ ιμε ἔλαιϑρομ, 

καὶ λημοὺς πτροπτάροιϑερὶ τριπγρεπτέος λάφμιῶμος . 

ψϑ' ̓ἔπά 43; βοσοαΐμης ἐπτεφόρβᾳ ϑφδιυ ἐριμενκους » 

κιὰὼ τὰ ςαὐὴ σμμέλια, οὐ Ψ ἐς ὡλιον αϑρόας ὕσας 

λώτοον ἐρετῆ οξεϑα-ς ΡΝ ἐρσ' μεμόττα. γα ὑπτάρον - 

σιῶν ἐφόρά ξύλα. “πολλὰ. ἐπτυρος δ᾽ ἐπεμαιζο σοί Χύυ 

ὥλαφμγες αἰλα ον οζου ἑλὼν ἐπέλεξε σιῶλλρω 



ἀρ εψον ἐΨ “σα λαίμη- «γα Ὡὲὰ μππγυῖο ϑδμοςς αὐτμὰ . 

ε ἐρμμε οι νὴ πρίνῆς μα “συρηῖα. “ὐρταγέδλωκ. Ε.-- 

“σολλα δὲ ἘΕΉΡΟΝΝ κάλα κα΄ τουῶλαίω ἐμὶ βόϑρω 

οὐλα λαβὼν ἐσε ϑηγχκ ἐν σμασαψαὶ - λα μυτ: ἔο δὲ Φλοξ 

“τ λόσεφυφαν ἰήσα. ́ν ρος μία Ὡλαιομγοιο . 

οφρα. δὲ ρ ἀψοζαι βῖν κλντοῦ ἡφαισοιο͵ 

τόφραζοντθοβρν χιας'ελίκας βοῦς ἄλκε ϑυρ «(Ε 

“λοιάςας χὶ “συρος- εϑωα μὶς ὃὲ δι ἐσ ΛΟ “όλλη - 

ἀμ φοτορα «ΩΝ ἐπὶ νῶστοα. χαμὰ βαλε Φυσιοώσια.ς . 

ἐγκλίμωνζνεκνυλίνδὲ τ αἰῶγα εἴ ε “στορησας . 

᾿ργοῶν ερίον ὄσαφε ταμὼν κρέα. “υἹον ὩΔημῶ, 

ὡτῆα Ὡξὼ μι Φοβελοὶσι ““ευάρμέμα ϑόονρα πίοισί 

σαρκακι ὅμον γε οἱ νῶσταα. γϑαίσμια. καὶ μέλαν ὁ Σ ἈΥΤΕ. Ἃ 

ἐργιἔψον ἐῳ χολαζδλεοσι 7αζλ οῦ κάτευι χώρης . 

ῥίμονςῶς ἐεξταψυοε καΊα πυφέλω εψὶ πετρν - 

ὡς (σι (τ “ταὐμετδίοσα. “πολυχρόρῖοι “σιφυασῖ, Ἵ 

Ξλκρὸν ὃν δὴ ΚΟγ ταῦτα καὶ ἀκρίτου . αὐαὰ ρ΄ ἐσῴτα 

ἐρέιὴς αι ρος μένε ̓ ἐρνοταῖο “σἵονα. ἐργα 

λῴω ἐσσὶ σλαῖα μώφψι κιὼ ἐσ’ χδε “ώϑεκα μοίρας 

κληροπαλές. “τ ἔλεον δὲ γέρας “τροσέθηγεεν ἐκίηη - 

ὦνϑ' ὅσίνς κρεάων ἡραΐοσαῖο κνυζλίμος ἐρρης - 

ὀδμὴ γάρμῖν ἐτήρεκοὼ θα αΤομτυ ὃ ἐομτ-α. 
ΩΛή. ἀλλουῶι ώς δὶ ἐσηθάο θυμὸς α ὝΜγωρ . 

κατεμαάλ᾽ μι 4ροῦϊ Ἵ το ρημίβας κατα Δ 4 ρᾶς .. 

διν οὶ. ὑπο κατέβηκε ες ἀυλῖομ ν μέλαθρον 

Ξλαμὸν καὶ κρέα. -«σολλα. μι είορα Ὡἰὰ αναΐ4ρΕ: 

σῆμα. μένε Φωμῆς .«ἐπσὶ ἐ δὲ ξνλα καϊγκαγας ρας, 

σλότοξι ονλονκαίρηνα. “τυρὸς καεδια μψα τὰν τομεα. 

ωἱ ἂρ ἐπτάτοισππαῤῖα. καῖα. Χρέος ̓ μυσε Ὡιώμων Ὕ 50} 

σανϑαλαυλὴν “προῖμκεν ἐς αἈλφῴον βαϑυδινω “ἋΛ 

ἀψθρα κκίνψῶλ ἐμ ἀραψε κορυινῶν αμαΐϑωεμ ἔλαγαν 

“πα γυν Χῖος- καλὸρ δὲ ῷοως ἐπέλαμοπε ἐσελλγνς - 

ΚΚυλλίμκεξι: ἀρ ῶστις αφίκεῖο Ὡιῖα κα ρημα- 

ὀρέριος - ονδέτας ὅ δι ὅολι Χῆς δδιονς Τὴ] εβόλησε, 

ἔστε θεῶν μακάρων ὅτε ϑυήϊῶῳ ανϑρώπτωγ, 

δ ϑεκιωες Ἄελα΄- ἑοῦ 6. Ὡιοεῶν ἐριούψιος ἐρμεὴς 

τρὶς Χχιωϑής μεγαΐροιο Φα. κέ! ϑρον λει 

αὡρα ὀπτωριμῃ μα Ἄίγκιος ἡνπομί ἰχλνν “ον 

ἔϑιωας δὴ αἀὐβονε ἐξ Ὁ Γὸ “πίογα. γκὸμ 



ἤγκκα. -σοσὶ “προβιδὼν «ὃν γὰρ κτύσσιν ὥς σά . 

ἐοσυμέμως Ὥξαρα, Αὐκμομ ἐπυτώ Χο κυϑεῖμος ἐρεῖς Ἂς 

ΘΗ Φο απ φωμοις ἀλνμείνος ἐν το τέκμου 

νησσιον ἐν “σαλαΐίμ σι “σερἰ γυυσὶ λαῖφος αὐϑυρὼμ 

Κ4το χέλω, ἐρα τὼ «τ ριαϑαὶ Χάροςε εἐρΎων - 

μουτέρα Ὡχονκ ρ, εἌνμϑε ϑεοὰν θεὸς, ἥτπσετε μενθον . 

τίπῆ εσν“σοικίλομιτα,. πσοβὲμ ταιζλεμυκιτος ἐν ὥρη 

ἀρχν αγαϑᾷωε ἐἹάμεμε -νῶστἐμιαλι οἵω 

ἡ “τας Χαμ χανα. ὁ ϑδιεσιμὺ “σϑὶ- πλώυρασν᾽ εχοῦζα. 

ληπτοοϊῶλον ὑποτὸ χῦσιὶ ὃν ὀλιεκ πτροθυροῖο ́ “σδησάν, 

σε λαιβουα. μα ξν καταγκ εα. Φίλη“τ- ἄ σιίῳ Ἐν 

Ἔρρε “αλψψ, μεγαλ ηγσε “σα τὴρ ἐφ “τ: ἄνστε μϑίμναν 

βρη τοῖς ἀνθρώποισι καὶ α θα μα΄τοισὶ βεοῖστ » 
τ εἱ ωζερζεης μινϑοισὶν «μέρα κῬῶλα λέοισιὶ - 

μαστοδ με - πτίμεταντα7ιτ:νσκεοι πυττὲ τέκ μὸν 

ϑησσϊομ ὁπ μάλα “σαινρα- μία. Φρεσὶν ἀμοτλΔαξο 2 Ε: 

“-αρβαλέον «καὶ μήβος Ὑταϑδλήδοικεμ ὠμσα ς- 

ὠὐ]ὰρ ἐγὼ “σεχνυης ἐσ θησοόμιαι “τοῖς ἀρίστη, 

βουλ ὅνωῳ ἐμὲ κἰὐμοῖ διαμσϑες, οὐ β ἐοἱσὶ 

γνῶ μεταθα μα τοισὴν αΖλώρητοι και α σα (οὶ 

ὠΐζοῦ “τοκδε μέμογῖες ἀμεξομεϑ' ὡςσν κελζής, 

βελστδον ἡμκαῖα -σαγῖα μετα θαγαύτοις οαρ ἱζῳν 

“υλουσῖον ἃ φρμήομ -σολνλπιον, ἡ καα ὩΔόμα. 

ἀύβω ὧν Ἡβοεμστοὶ βαια ασέμοεν . ἀμφὶ δὲ σὶμῆς 

κα γὼ στῆς ὅστἷκς ἐσιβησομοι, ςτὸ α΄πολλωμ ὼἑἥ 

Εἰ δὲκε ΜῊΝ ϑιώμσιὶ “σα στὴρ ἐμὸς - ἤτοι εἴωγΕ: 

“σέρησω.- λα μαι φΙλήϊ δύων ορ Χαιμοὸς ψναι. 

«δι ὑκερόγισά Ἄκσους ἐρὶκ νῷ έος δος, 

δὴο στ ὶ δι καὶ ὰ μιάφους οἴομιαι αὐιβολὴσ {νυ - 

ἐμὶ γὰρ ̓ φς“οὐθϑῶψα. μίαν ὩΛόμοομ ἀντ πτορβσωμ . 

'ενθεμ δ'λις }ί σοῶλας “σβικαλλεας πὸνελέβησσας 

“σόρθκσω καὶ Χρυσὸν αἰ λίπ ταιβωμα. σζληρον, 

κι “σολλίὼω ἐοϑαττα, . συνῶ ο τὰ αἰ ἐθέλμοϑ'α. « 

(7 «δι μεν Ῥεσ ον προς νιλονςς αγὸρ ὄνον, 

πος ται γΎ]ο Χοῖο Ὡ ῖος καὶ “αότγῖα, μαῖα. 

᾿ώςζλ ηρι γέμα ῴοως ϑεινττοισί Φέρονσα, 

ὠρρντατσώκια ψοῖο δαϑν, ρρόον . «ὐὔὰρς απσόλλων 

Ὀγχησον ὡιἰαφίκαμε κὶὼν “σολνηραῖον αλσος 

ἀγροψε ρισφαραίγον γοιμόχον͵ ἐμθα. γε ρούϊα. 



κυώζλα λον ὥσρε νέμιοὗτα. “παρὲξ ὅϑον Ἕρκος “λωής Ν 

τορμπσρότϑος προσέφη λήϊους ἐρ᾿ ες νΏλεος ἢος . 

ΠΣ γέρον ογ χησοῖο βαϊοζαρόσεποιμεμτοος 

βοῦς ἀπρουσιβίης ἰφάμεμος ὡγνθαζιίκαάμγω 

΄“σασας βηλέας, ασας κι βαίεαγν ἐλικταὰς 

εξ ἃ γέλης - ὅζι ταῦρος ἐβόσικ (5: μιοιῶος ἀπσλήων 

ἔκνάνεος - χαροπροὶ διέ κως κα το ύτ)οϑ ἐμ ἐσ ογ7ο 

“τασαιρες πυτοε φῶτες ὅμοφρογες « δια ᾿λάφϑεν 

ὀϊσοεκῶες ὅσοε ταῦρος ὁ δ αβιθαυμκα τ σνκαι. 

“Ὧν ἔβαν Ἠελίοιο μέον καϊαλυομέμοιο 

ἐκ μαλακοῦ λάμ. ὥμος ἀσσο γλυκϑοῖο νοξίοῖο . 

στα ὑ-ταίμοι Μὲ γδωε “τ“αλοαγεμές ἑήοσον σσωσσα.ς 

ἀγέρα. τα εχ ει βουσὶ δα πρμοσοῦῖ α- κελυθομ . 

Ὕ ονδλδ γέρων μιυθοισὶν αμηρόμεμος “προσεφατεν - 

ὦ φίλος : ἀρ, αλεογολθὼ Ὁσοφβαλμοῖσιμ ἸΩΝονή ὦ 

“σαϊϊα Ἀέγαν -“σολλοὶ γα ρ ὅδιομ “τ ρμοσονσὴν δι στα. 

στῶν δ ΤῸΝ κακοὶ “σολλα. μεμιιότες, δι δε μαλ᾽ ἐοϑλωὼ, 

Φοντωσίῳ. ̓χαλοσὸν δῈ Ὡλσημεψοι ἐστὶν ἐπκικτον - 

“Τὰ ρε ἐγὼ “πρόπαν ἑυμαν ἐς πελίον καῖα-Ὡ ὦτα. 

᾿ἐστοα τῆον πὶ γοιὸν ἃ λωῖς οἱμοσσεῶλο ιο- 

τσαῖδλα 9 ἔδοξα, Φερῖσε σαφές ουκοιζλα. νοῆσαι 

ὁετῖς ὅστσαὶς ἀΐμα. βονυσηψ ἐνκραρησὴν πάρι: 

φψησστος - φ Χε ΔΝ ῥάρϑον͵ τϊαροφά ϑυυξἰέβαῖδ ἵν . 

εξθπ δ ἀξπαψερ ΑΝ καρηῶν, ε Χῳ ἀντίον αὐστ-ῷ 

ΦΑῚ ρὸ γέρων .δζλεθα οσου δον κίε Φοϊ ϑος α΄ ττόλλωυ - 

οτωγονΩΝ ἐμό4 “πα γυσ τῆ δον «αὐτίκα ἔγνω 

Φηλιστω γεκαῶτα. Ὡιιοεσσαῖϑα. κ, ροψίωμος : 

ἐοσυ ἐμως 2 πιξεν ἀγα ξζχιος υὸς «πσόλλωμν 

ἐς νλου πα ϑεην αι Ἀμεμος ελέπποῦδας βοῦς 

“σορφυριν νεῷελν κικελνμιμιμος όψρεας ὼ δεονς͵ 

᾿ἸΙχψία τ᾿ ἀσεμόμστῳ ἑκηβόλος, {πέτερεῦϑομ - 

ὧδ σόποι ὶ μια. ϑα μα. “τοὐζλοφϑα λρο σιν ὁρώμετα ᾿ 

Ἰχψυια αν τα ϑεγεςσὶ βοῶν ὀρϑοκραιράωμ " 

δίνω. ““σαλιν τα. ρα τῆ α ἐς σ΄ Φοζλ λον λείμιῶνα. . 

βέμ «Ἰαζξ δ τὰ γθιρὸς “μαἰδὲ γίνται σε γωναγχοος τι 

Η “-ελνκὼν “αὐλϊῶν ταρκτωνὶ ὅτε Λεόμπτων, 

ὅτετίκιν "πταῶρου λασήω ενος ἐσ ὅμοια. 

ςτις τοῖα. “σέλωρα. ριῖδα. “0:1 ἱκαιρπταλί,οισιν . 

ἀαμοὶ ΛΑλὰν ἐγϑὲν δ2λοῖο “τἀ λ᾽ αἰγόπτοερ ἐψϑεμ δῶλοϊο - 



«τῶν ᾿μἶξεμ ἀγαξ 2ος ὅος «“σοόλλωμ 

[Κυλλίψνς ὡιαφικαγεν ὅρος: καῖα 4φμεμον ἌΝ, 

“σὐτρης εκυϑμῶνα βαϑυσκίῖον - θα τε νῷν. 

ἀμ βροσίν ελὸ χάσε Ὡλῖος “σαῖϑα. κιρομίωμος . 

Ομ μι βοεσα 21 5 ρέος "γα θέοιο 

κἰδναῖο, πολλα. δὲ μῆλααγαυτσοϑοα, βόσ-κιοσ- οί 

᾿ῳθα “-οτεασ δων κατεβήσατο λαΐψον σΏλον 

ὙΟΡΑΣΣ Ύ ἈΠ ΤΉΣ ἘΠΟΥΤΣ 
στοογῶλ ὡς οὐὦ ὠγόνσ-ε διῖος καὶ κα Ὅλος τὸς 

χωόμιρος -ῦι ξουσὶν ἑκμθόλου απρολλώμα,, 

«πὰ ρίς αν ἐσω καΤεῶλυμε ϑυπεμττην τε σολλω 

“τρέμιγων ἀγθρα κιὼν ὡλίεασόδδος αμφικαλυτῆ 4- 

ως ἐρμιὴς ἑκα ῥομ Ἰ2ιὼν αλέήγεν ἑοωστοον - 

ὦν ολίγω σωέλασσε καΐρε χέρα εῖ ἐσολαςτΕ -.. 

ἜΠΡΣ εόλλον τος προκαλώμεγος Ἄδυμον ὕτσνον ι 

ἀγρκε- ̓ ἀνετεύυντε χεέλιω ὑτσο μιωσ’ χάλη ΜΠ Χε- . 

- Ύγω ὩιονὩ  γγοίνσε Ὡαιυς καὶ λητοοῦς δος 

υὐμιφιωπόνρῴν -δικαλλεα. κιὰ φίλομ δον, 

“σαἱολολίγον Ὡλολίησειλνμ ἐμὸν εἰ βοτίκσι μος 

σσα τῆ! ἐγα «2 χα ρα. ταν α ξευχὸμ μεγάλοιο ΓΙ 
τρᾷς αϑυστονες ἀψέωγε λαϊὼμ κληῖδα. ῷα νὼ 

οἰκο ρος εκ. πλῴονε λέω μ θροσίκες ἐρατιήγμης Ξ 

“σολλὸς δὲ χρυσόςτε κιιὰὶ ἀἄργνρος μον ἐκ {τὸ - 

σσόλλα. δὲ Φοιψικ εἴα. καὶ ἄργνφα. ἐκ Τα νύμφας, 

δια θεῶν μα καρωμὶ δοὶ 2λέμοι ὠψντὸς ἐχονσῖμ - 

᾿νμϑ΄ε ἐᾷ ἐξερέήψε μ-ν χοὺς μεγάλοιο Ζλόμοιὸ 

Ἀντιοϊῶινς μενθοισῖ προσκνῶλα.} κυζλῖμον ἐρξεῖῳ . 

ὦ “σαὶ ὁςεν λίκγω κατα κάαι μίμνεμοι δοὺς 

θα “ον - ἐν εἰ “-αἰχα. νῶϊ διοισόμ εϑον κατα. κόσμον Ἶ 

φ: ξω γαρσε δαλωνε ες τα ῖ αροῦ ἩΡοεῦα,, 

ἐς ζόφομς σιψόμιορον και αμήχαψον- "ὀνῶλίσε μκατὴρ 

ἐς ῷαΐος, ουδὲ τα τὴρ αναλνυσάηοις ἀλλυτσο γακμ 

ἐρρησήςς ὀλίγ οἰσὴν ὧν αρδραισνὴ ἡγεμεου ἄγων . 

ἜΤ ΓΙ». ἐρμιὴς -ν »βοισὶψ ἀμαδόρο κβωλ αλέοισὶ - 

Ἀν τοϊῶλν - τοῖμα. “τοοῦττον αὐ σανέα μύθου {πες « 

γας ἀ δονε α-Ὑραύλονς ὁ φημέψοςε ἐμθαι ἱκανάς ο᾿ 

ὕ κ 2 ον ὃν τανβόμοην ονκδθον μιυθον ἄκουσα... 

ὅ καν μιαγυσαιμ. ̓ νκὰν μἷῳ βου! «ροΐμενν, 

ὕσπε (οῦψε ἐλαστκρὶ κρατιοκὼ φωτὶ ᾿οικα 



δκεμδν ἐργογστοῦτο : “πάρος ϑελοοι λα. μέμηλεν, 

υσσύος μοιγε μεμηλεκοὶ ἡμέρης γαλα μ᾿ ος, 

«τά ρἴ ἀγα τὰ μφωμοισὶν ἐχάν κὰὼ θῥ μὰ λοίβα,. 

μἰντις τοῦτος υθοῖο «πόθεν πολ ενέκος ἐττύχϑη. 

καικεν δι μία θαῦμα. μετὰαθα να τοισὶ Ὑέμοΐ ὃν 

“σαϊῶλα ψέοῳ γε ἰῶτα. δα. “σροϑύροιο “σϑήσοι 

βουσὶ μετὰ γραύλοισ! «τοῦ απρεπτίως ἀγοράς - 

χϑές γινόμω Ὡπσαλοὶ δὲσσοῦλες δι χήαζιυσσῦ χϑὼν, 

Εἰ δὲ θελής ταῖρὸς κεφα-λίω με. αν ὅρκον ὅὁμούμια . 

μιμλλὰν ἐγὼ δεν πταυπτὸαν υσυ ἷσ- χομοαι αἰστοῖος ναι, 

με τὶγδίονι “σώπα. βοῶν κλοιὸν ὑματϑάων . 

δἰντήμες ὦ βόες 4σὶ . “τὸ ὁ δὲ κλέος ὁ δίου ἀκονω- 

} ς ἀρ ἘΡΣ κὼ συκνὸνασσὸ βλεφαίρωγῇ ἀκαρύοσων 

ὀφρυσὶ δὑτῆ αφισκα ὁ δρώμιεμος ὥγθα. καὶ ἐγθα. 

μαπκραπσοσνρίς ὧν αλιομὼς μιῦϑον ἃ κονωψ 

τον" α“παλὸν γίλασας “προσέφη: ἑκα βγοςς ἀπσόλλων 

[) “σέσον, ἠσυβδοσπτ Ἅ7α. Ὡιολοῷρα- δὲς ἡ ἀσεμαλ᾽οίω 

“πολλαί κιὶς «“«{| ἀεὶ τοῖς δόμους 43; ναια οὔὕἵας, 

ων χοψονλ ἐψα. ἐξοινον ἐσδεῖ φῶτα. καθίσαι, 

σκ ἀνα ζο7 α. καιτοὶ ἘΠΕ ατὸ “Σόφου δὶ οἱ ̓ αγοράής . 

“πολλοὺς ῬΑ κα ἐὐρηνοιος, ἀκα. χῆσάς μηλοβοστηρας 

Π ρέοςἐν ββοσκς ταν κρφὼν ἐρατῖζον 
«γτησάες αγίλησι βοῶν κὰὼ “σὠεσὶ μλλὼν . 

ἀλλά γε ΜῈΝ “συμιῖον κὰὼ νααΐοψὶ ὕπνου ἰαώστης . 

ἐκ λίκμον καΤαίβαιγμεμελαψης ψυκ΄τοος ἑστταῖ ρΕε- 

“τοντο γὰρ οι καὶ ἐυτέτα. μεταθαγαΐπποις γέρας ἑεξᾷς 

Ἶ ἂρ χὸς Φκλιστιων κεκλήσεαι ἤξεα τα. αγτα - 

ς ἀρὶ ὙΤῊΣ καὶ πταϊῶλα λαβὼν Φερε Φοῖβος πσορλλαν - 

συνῶ ἄρα. Φραοτα ἐμος “τότε ΘῈ κρατὺς . ργἐΦοῦκε 

οἵωμὸν “τροένκεμα 4 ρόμεεμος ες χϑοὶ 

“τ λήμομα γα ρος ̓ ερῖϑον ατοὐοϑαλομ αγγελιώσιω ᾿ 

ἐασυμέγως δὲ εεταυτὸν ἐσέτήαρε - “ΤΟΙ οΩΝ. ἀ-πτόλλωμ 

ἐκλνῳ.- ἐκ. χάρου δε ἌΘΩ βαλεκυζλίμου ἐρκὴμ . 

“ζέο ὡς “προπταίροιβε κι αὰ ἐοσυμι ψός πὸ ὅὁῶλοῖο. 

ἐρδ αν κϑτοορεε εν κα μὶν ττρὸς μινϑομ Φι Ε : 

ἀττν ἀπταςρί αὐ ψιῶστα, Ὅλτος καὶ μαι ζλοςὶ Με . 

ἑνρασω καὶ ̓ υάτα. βοῶψ᾽ ̓φθίμα καάρημα. 

τούτοις ὀιωγοῖς- .«ἀφα ὧσ“: “δου ἡ Ὑγεμιοψάυσιής «᾽ ἢ 

[ΠῚ ς Φῷα.τ «Ὁ Ὅν ἀυταμγόρουσε βοῦς κνλλίιωῖος ἐρμιης 

. δὰ δι... ἃ. νυ 

Γστο υνὶ 



σου κα Ἰὼν- ἀμῷω δε “σαρὅατα χσην εὠβῳ 

ατα ρία ψον αμφῶμ οἱοὶν ἐλιγλείγος σε δὲ μεῦϑον - 

ππκμε Φερής: ἑκα εργς θεῶψ ζαι ἐέσαζε “σαγτοων" 

μι βοῦν “ψεχῶϑδε χολούεεμος ὁραρλοτ ἀ,ύς . 

ὠτυ όσσοι.- 49 νυ ύλοισο βοὼψ γηέδε: ἀρ ἐγωίε 

υμέζξερας κλέζαβέας ον δον ὦ οωσσα,., 

αἰὐσπτονες ἐστὶ βόες «τὸ 2. ὲ ὃν κλέος οἷον ἀκονῶ - 

ὥλος δεζλίκίω κοὶ Ὡλέξο “σαραὰ φζμψὲ κιροντωψὶ « 

«ὐτοὰρ ὌΝ τα (καςα ὩΔιαιρρηδὴν ἐρέφμεν 

ἐρξεας “τοιϊοστόλος καὶ Ἄκνσονς ἀλαὸς ος͵ 

ἀμ φὶεϑυμοὸν ἐχόμτοις ὁ ἀὐϑ ναμ ἐρτία. Φωγίω 

ὀυκ αζλίκως ἐσσὶ ζουσὶν ἔλαί “το κευδιὲ ου ἐρδεὴῳ Ἢ 

τὐσττὶ ρὸ “τ ἐχνησίμσ-εκιὼ αἱμιυλίοιοι Ἀο[οισιῖν 

θέλ ἐξαπτααν κνλλήψιος ἀργνρόστοξον . 

σὐπτὰρ ἐσ εἰ πσολν τς ἐὼῳ παρ του ἔξελε, ὥυρεν 

ἑτοσυμἐγως 2. ̓μευσῴστοα. Ὡιια. ξαιμαβοιό βοζὸ δῖζΕ 

“προοϑν “ἀΤα ρκαϊοσστοϑε δῖος καὶ ληοῦς ὑὸς 

ἄρα --ἢ ὑκογτίο καρηγα- βνώδεος ουλύμιτοιο - 

ἐς ““αΤερα. Ἀρομίωγα. ολιος ϑικαλλία. “τ κ ϑα. - 

Και γὰρ ἀμφοτέροισι “αΐκαης »καἼεκ {τοῖα λ αὐτο: 

δξ,μιυλίκῶν ε χολυμσσου αἱ, αὐγρῖφον αξαΐγα Τοιῶλὲ 

ἀφβύτοι ΝΎ βεέβογιτο “παν τῇ Ν᾿ χας ὀουλυμισοῖο « 

πλσαν Φεερμεκέῖε καὶ ὡ αρίν ὑροτοξοςς ἀπσολλον - 

ῥὸ πτὸ Ὡιῖος γονώων, Ὁϑζαρᾷρίο φΦω δ ἯΟΥ Ὅου . 

ζωοὺς νδτδρωι ἔτι͵ καιμὶψ “πρὸς μιυϑον᾽ ἐ{-ἢ Ε.- 

φοῖζε “σοῦ θεψταύτην μεεγοφε α. ἈΝΙῺΝ ελαύγας . 

“σα να. ψέον [ ἐγανῶστα. ᾧῷνιν κόρνκος, ε ἌΡΡΕΝΑ . 

ασουξλ αἰογτόθε Χρμα βεῶν μεϑ' ὅμι μὐρή ἦλθε ε 

ὃ τ εἰξοητε “οβοσανηξην αναξ ξ ἑκα ερίοςϊ -“σόλλωμ . 

ὦ Σ σα τὺ ἡ “τ-αἱ χα: μιὕϑογς ακούυσεαι ουκ. ἀλαῖσα ϑγὸν : 

ΚΚιρτομέωγς ω ς ὅϊος ἐγὼ Φιλολμῖος 4μι1- 

πα δια τψόυρορτομονε δια τρυσῖον κεραῖαι 

ΕΚυλλάνιςε ἐν ὁρεοσ! “σολυω ὩᾺ Ἰοὶ χώρου ἀγύογας . 

Εερτομον δ τομ ̓ εἴωγε βεῶν ὄνκ. ὅήομς σπτωσσα., 

Ὁ 2. αγδιρῶν ὅσσ ὁσοι λησίμ βροῦτοοι φσεσσὶ [ αι - 

Ελ σας 2 ἐκ λᾷμιογοςεμες βοῦς, ὦ χα- ᾿λιυώγων 

ἰανἐρίος πὐτἀρῶὼ βιψα. “πολυφλοίσθοιο βαλάοστκε- 

ὀοϑυσσϑρὸν ον «λαίων, ταῦ αρ᾿ ἱ χυῖα λοι “πέλωρα. 

Δ] 
δία. τὰ [ἀὐγεοϑοι καὶ αΎαυον Ὡιαάμογμος ̓ ερία- - 



τησιῳ μιὰν [ὰρ βονσὶν ἐς ἀσφοδελὸν λάμιῶμα. 

ἀμτεῖα. βήμαυτ εχονσα. κόγις ἀψεφαὶψε μελοιψα. ο 

ες Ζιδυ-τος ΘΩκ κος ρηχαψος, ὕ τἄρα. “σοοσὶν 

τἄρα, χερσὶν ̓ἔϑαιψε Ὁ. «α μαθώϑιεα. Χῶρομ . 

ἀλλα τηγα. μεστὴν, εχὼμ 2 ττρῖβε κέλόγα, . 

“τοῖα “σἰλὼρ ὡς τις: αἰῤαιμδι Ὡιρυσὶ βαίγοι - 

ὁῷ ρα. Αδν οὐ 2 ἴωκ 2 τα. Ταμαξβώδεα Χώρον, 

ῥα μαλι Ἢ «'χνῖα-πσαν7α. Ὡιεσρεσεμε ᾧ κον Ἰμσῳ . 

«Τα ρε ἐσ εἰ ̓ Γαμαβοιο μιείαν «τῖθον ἐξεισέρησεν . 

πβασος γί ὥχια. (οῶν μξ, ερΣ α "τού ον 

Σ ρον αψα. ἐ κραυτίδον Πόγδειφρασαῖο δροτὸς: ἀμὴρ 

φε --ύλον ἀϑιόώςε: ελώμη-α- βοῶν γένος διρρνυμιι:τστων . 

αὰρ αφδυτεὶς ὌΝ, ἐμ συ χὶμ κασέρεξε, 

Κὰδ ἈΥΡῈ “σὺνρ μαλ᾽ ἀμενσεν ὁδον, τὸ μὲν ψϑα Τῶι εμϑα. 

ὧν λίκψω κατεγεῖτο μελοῦψη νυν τοὶ ἐοικὼς - 

ἀγτιρω ἐμ περϑεμτοὶ κατὰ. φοφον, ς ονῶλέκευ ἀυστοὸμ 

αἰῷρμος ὁὲν λαάωψ ἐστ. 7 «Το, πολλὰ ὃὲ χῦσὶῳ 

αὐία ς ὡμάρταφ ε Ζλολοφροσώμημ αλεί ων - 

ὐος ὡ'ι᾿ὠΐίκα. μνθον Ὡππηλεγέως α-γορόνεν 

ὀυκ βου ὃν σσνθομιαν- οὐκ ὅηον μινϑομ ἄκουσ. 

σῶλεκε με ωνατφαλίον ων μιώνπτρου ὡροΐμεην ᾿ 

ἧστο ἀρῶ ὡς ἀυτὼν κατα Ὁ β΄ ἐφ 3το φοι βος α“σολλωμ. 

φμ. ἧς “αὐ ἀυϑθ᾽ξτεέρωϑε αμερθόμιεμος᾽ ψΣυδολην ἄνες ΡΟ Ὲ 

Δῴ ξαῖο 2 4ε Ἂρον ἰωρῶ. θεῶν σημαμπορω σα νων - 

φῶ πασ ἡστοοὶ ἐγώσοι αλρῦφην κυϊωλεξω- 

ϑπμεερτηεῖε γὰρ φμὶ κοὰὶ ουκ οἱ ταν “αι ϑιροϑ. σὰ ο 

κλϑεψε ες ὑμεγερον Ὡιζήλεεμος εἰλίπσοϑιας ἰυῶα 

σπμεροῦ! Ἀελίοιο νέον “Ἰτελλομείψοιο . 

υῶλεβ βεῶν μανἀρωγατε μαρτυρας ους καϊοότῆας ς 

μικυνήν Ζεκελώεμα μαγκανε ν υὐσσολλῆς 

“πολλά ϑεμ. μα θησ βαλε ες ταρταρον ἄζρωω .: 

ωυελόμε ἐν “τέρεν ἀγβϑος ἐχῳῷᾷ Φιλοκυόνλεος᾿ ἡβλς- 

οὐὰρε εγω ̓ Χχϑιῴὸς γενολεκυ Τα δὲ τοιόνδε ἀύΐος «ο΄ 

Ἐπεὶ (ρῶρ ἐλα στάρι κραΤωιὼ φωτὶ ἐοιγε ὼς - 

“σέθεο «καὶ [ὰρ ει 4ο "σοτὴρ Φίλος᾽ εν Χεσα γωι- 

ως ὌΝΩΝ Οἵκ «ὯΝ. τα οϑος βόας, ὡς «έΡ. ὙΝ ΡΤ 

ουξέυσσέρ ὄυϑὸν εὸ ΕὈΚΡ «τόδε Ως α“τρέκέως αἰοράω . 

πελιῖοῦ αὐλ᾿ αὠδίομαι κι αὰ 2 λαμ. ογψα.ς ὄνους - 

Κασεφιλῶ κατοῦσοον ὀπσίϑομιαι οἴοϑοα. κιὼ ἀυνοὸς 



ὡς ουκ. ἀυτοάς Αμὶ μέήαν οἰυϊϑαιομαιῦ ὅρκου ̓ 

π με Ταίια θανάτων ἐν κοσματοα. “σροβύραα. . 

Εαὐποτεγὼ “τουτωσω «τό μπλεα. φωμὼν 

[ΚΚὰ κρατερῶττ ὃ ἐομττιῖ, συξιδιλοτιροισιν ἀρηζε- 

: ς Φά τουϊλλίζων κυλλήψιος ἀρίφογτοις . ᾿ 

Κὰ “τὸ ασαΐρία γον ΕἾ Χχεν σώλέμα ὀνῷι υ-σίξαλλε. . 

ς ἄνεῶλε μιεγεξεγέλαοσεν ἰδὼν κακομηδεα. πα δα. 

δξκὰ “σία. ἐψῶς αρν ἄνμινου αμφὶ βόεοσῖῳ . 

“μφοτέρονς Ὡιεκελουσ ὃμ᾿οῷρογψα- θυμὸν ἐχοΐϊας 

ζιυτιάφν εἰ “ἐρδελν δε ἐθήα ττοῤθν ἁγεμιὸν δυᾷῳ ̓ 

ως 2 ἠξατον Χῶρομ υφαθλαβίμοϊ γόοιο 

Ὁπσυκῶι εὐνελισεειερνε ε βοῶν ἰῷϑιμεα. καίρια, ν᾿ 

υώσεν δλὲ κρομίδης ἐσεσβοτο 2. ἀγλαὸς ἐρέκας - 

ῥειϑίως Κὲρ᾿ “ὔ 48ε ΦΩλῸ μόος αὐ γἱό Χοιο.. 

τῶξς ἀμκῷω α΄ Δ διομστοο Ὡ- ἴὸς πδικαλλία Τοίγα ἃ 

ἐς “σύλον ἤγμεα βόεμτια ἴσο αλφῴον “τορον ἵξον - 

ρους «Δ. ̓φίκομτο καὶ αὐλῖον ὑξιμ ἔλα ἔρον - . 

πχὸν Φκ τὰ χρίμια τὰ ταλ) γο. ὑνκτὸς ῳ ὥρν . 

Ἐυϑέρμ ἄς αϑὼ ὐῴτα κιὼν σα. τΡϑν λαῖψου ἀξττον 

᾿φεφὼς εξμλοωγψε βοῶν πφβίμα. καγραμαν ΟΕ δ “ 

λησποῖϑας ὩᾺ. ἀπτατῦϑν Ἰδὼν ἐβομσ ἐ βοζας 

ἜΣΕΙ ἐπιλλιβαάσπω 1 ἀχα Ω. βίο καθλιμ μι ἐρμ. ΜΕ 

ὥς ἔδιιω ϑολομῶτα, ον φροπτομομγαις . 

ὥϑε γεογγος ἐὼν ΤῊ υἱγυῖος. φωστοος ἐ εξώγε. 

βεωμαψω καΤοττιοϑεστο σὸν χ δωκος ὀντὰ ἐαίνον ΧΡΝ 

μάκρου αἐξεοϑαι κυλλίψιεμμα δος δ ε- 

ἧς ἀρ ἐΦη «καὶ χϑοὶτυδίηρεφε καρτο. Φισμα. 

ἀγγον: ται τυ οστοσὶ κατα. χϑορμὸς Ὁ} « Φνογστο 

αὐοθεν ἐμξολά θα ἐσραιμ δε ἐγαι αλληλεσι 

ῥ4« “τὸ γχοὰ “σαὐοσισιν “σαί τα Ἄν σι Ὀὐκονῖψ, 

ἑριμείω ὑονλησὶ ελεο  φρρήωκὸ ᾿στὰρ “ὐλλὼρ 

θαύμασιν αβρ᾿ σας]ότεζληκ ραῖνς αργέφοντας 

Χχῶ ρου “ποθλην νι ἐσ ἐ} α7ο “συρ ἀϑιαρνοσὼν ᾿ 

ἐγκρύτξαι μεμαὼς, λιηστους 2. ̓ἐρίνεν δέος δὲ νομ 

ῥα. μαλ᾽ ἐπῖρδμεμ ἱκνβόλογ' ως ̓ ϑεᾺ, ἀυστ-ὸς 

ἴον κρασϑουτν ἐομ τα.» λα ξώγνδι λει ἕω. δε 

“λλκτρὼ ἐπφριστοιζε καΊῖα. μέλος μῶν. ὑστὸ Χάρος, 

σιμϑὸα λέομ κομαξησε, γίλαοεε δὲ Φοϊδος Ὁ α΄“ όλλων Ω 

Ὕκνϑεσας ἐβα τὰδὲ ΑΝ Φρινας ̓ λϑ ὡλ ̓  5; 

ΖῈΤ 



ϑνμιω ἀκοναίφοζα; Ἀύρη Ὡλέρα τὸν κιϑαρὶξ ζωὼμ 

ΕΝ Ῥ Ὅξε ϑαρενθαξ στα ρίσερα, ᾿ μαια δος ς υος 

Φοῖβον α“σόλλωγος- τάχα δὲ λίγεως κῖθα οἴ ξων 

γμρνέσ Ἔπμιβοχα δὴ: “ρα στὴ ἡ δὲοι εαισίστο φωυν 

κεραίψων «βαγατονέῖε ϑέους καὶ [αἰάψεὲ ἜΝ Η 

ὡς τα. “σρῶτα. Ὑενομστο καὶ ὡς λα χε μεοὶ ρα ν' ἐκαισος - 

ψέψαμιοστώνῳ ἀλλὰ “πρώτα θεῶν ἐγέροιρεψ οἰ Ἢ Ὁ 

μυστέρα. δεονσαίωψ, Ἡ ι[ρ λάχε μαῖα διοςὺς νονΡ- 

“τους 2Ζ ἐκαήα. “τρίσιβην τέκοι ἃ ὡςγεζαία ογἶψ'ε ἐκ τος 

αθαγασεδυς ἐγέρδιρε βεονς Ὡῖος αὐλαος δος - 

“υάψτιέσων κατα. ὁσίου ἐπτωλέμίου κι ἰϑα ρίζων το: 

στον “Ν᾿ ἐρος ῳ «ηϑεοσῖν μη Χχαμος αἰνυ τὸ ξυμοῳ ᾿ 

Κώμᾷῳ Φωψήσας ἔτ ες τῆς ροεύτα. “σροσηννα. - 

ουῷογε μ" Χανίωσποα, ́ χ-ον ἄγμιεψε δια τοὺς ἐτταῖρ Εε- 

πεγτήκογτα. ̓βοώψμα αξίατΤαῦ τα. ἡπεμενλεις . 

ἁσυχίως καὶ ἐσ ῴ τα. Ὡ τα κ ριψέεοϑδι ὀίω. 

Ευ δ γεμ οοδὲ φυὲ ππολύτιρουε μα ϑος ὑὲ Ὑε- 

ἁ σοΐγεκ. γέμεῆς ταρλα κ' εασίζοο ϑουμαῖα. ᾿ερία . 

μέτεῖς αθαψγαΐ πων μὲ θρμηττῶψ ανϑρώτσσωμ 

Ὡιῶρομ αἰαυὸν εδωκε κα ἐῷρασε ϑεῶξηᾳ “οιῶλην : 

θαυμασίῳ [ὰρ τῆνδὲ ψεμφαῖον ὁ ὀοξν ἀκοόνω., 

“ ουπσώσοτεφημὶ ϑαάμεγαι Ὶ πὐτιψαγοι ρῶν, 

ψστοτιμα βαγαίπων ὁ δὶ ὀλύμισσϊα δώματε χοϑθς 

νόσφι σέϑεν φίλιντια. τος καὶ ὰ μα δοςι υὲ . 

“«τἰετέχνηστεῖς μοῦσα. ἃ μιν χαμέων μελεδιώγων. 

“«ἰεβίβος . ἀβεκέως γὰρ ἀύμα΄ Ῥία. -σαύσττα “σα ρεσὶς 
δινφροσυώνῳ καὶ ἐρωτα, καὶ δυξου ὑσμον ελίοϑ'σα 9 

Κὰ γὰρ ἐγὼ πουσμσὶῳ ολυμ σα δλεοΣῖν δεσμῶδος - 

“τ ησὶ χοροῖ τὶ μεελονσί καὶ αὐὙλαῦοςς οἵξεος ἀοιδῆς, 

Κὰ μολτσνστε θαλυα. καὶ ἱμεερθας βρολῖθε αὐλῶν . 

«λλοντσώτίμοι ὥδϑε κξα. Φρεσὶν ὥξχε ἀμέορὸ 

δια. νέων ϑαιλίης δυξια: ερία. “σπλομότισι - 

ϑαυμιοἴζώ “τὸς Ἷ π- αἴὥδως ἐραῖον κἰθαρί φᾷς . 

ϑώ Ὁ. ἐσ εἰ οὐ ὀλίγος “σϑέω εωμ κλυσο. μίϑεα οἱ οΙὐας - 

σοἰ ταύϊὼ γε αὶ ἡ πρὶ τόῶν. ̓ ὠρεκωςῖ τογβαυδὼ . 

φεὰ μία. θδλε κραγφορνς πρριρι  ογίὰ ἡ λα ἐγώσε 

ἱζνδρονε εὑ ἀϑα γα: τοισὶ κὰὼ ὈΆΡιοΡ ἡ ἡγΓεέμιομ ἄσω. 

Ὡιώσω ταγλαςὶ Ὡιὼρα. κὰὼ ἐξτελος ουκ. α“σαλσω - 

“τον 2 ἐρζιὴς μν ϑοισὴῳ αμέρόγο κε ρὸν αὐλεοισῖν 



ὡρωτὰς ἀἱκάεργε αϑίφρα δέκ συστὰρ ἐγώσοι 

τέχνης ἘΜΌΜΙΑΙ ἐσ βαρ εμαι ὑσὶ μεδιρω ̓ 

σπμιερον ᾿φδιιστ(ς ἐβέλω ὨᾺ ἐτοοι ἡπσίος ἄγοι 

(ουλὴ κιὼ μευβοισὶ συνῶ Φρεσὶ “σαντόϊζοἴξχας. 

“σρῶπτος [ὡρ ὀος ἀὲ μΩ αϑα μαίτοισιὶ ϑαασᾷς 

᾿νε τε κραΤεροςτεφιλά δέσεμντίατα θίς 
ἐκ “πταίσῃς ὁσίας επσορεν δέτοι αγλαὺ Ὡιώρα,, 

Κὰ τιμὰς σέγε φασὶ δια μεμας ἐκ τὸς ομίφις 

μαυντάας τέκαίργε 2 ϊος σα ρὰ βεσφατα. πα γα. 

Κανῶ ἀστὸς ἐγὼ ““αϊ α φρμάῴον Δέϑακκα. 

σοἱ ὩέουΤα γρίδπόρεετ λα μεμαι Ὁ κε εμοιμα ς - 

ἀλλιπεεὶ ουσοὶ θυμὸς εὐϊθνά κῖβὰ ρί (ἐν 

μελσσεο καὶ κἰβαρίζε καὶ ἐμεύλιμξίροα πος «Ε- 

Ὡλέγμιεμος ἐξε ἐμέβεμ σν ὃ ν ϑϑέρεοι φίλε κῦδος ὅσα ςζε . 

ὄν ὀλτᾷ μία. Χερσὶν ἐχῶν δι νῷωγον ὑποάρίω . 

[καλὰ καὶ ἀξ; κατὰ κοσμομεσιοα μέμως ας ορά, ᾧῳ - 

᾿νκηλοςαν ἐσ ῴτα Φερήν ᾿4ς ὥλαῖσα ξωίλῴαν»- 

Κὰ Χορὸν ϊ μεερόεμτοα. καὶ ἐς Φίλοκνϑιεα. κώμου - 

δὲ, Φροσώκυ γυκ τι ςεκο ἐμ αῖος͵ ὅςτις α ραυσίν 

στ χυμκοὰὼ σοφῖν ιϑδακμέμος ἐξερεάμη . 

Φθει[ομιέμη πα μτοῖα μοω χαρίεμτοα- διδαισκ ᾳ 

ῥέα συωμβεμοιν α βυρομἐμν μαλακισὶν . 

ἐρίς ασίημ φβεγίουσα. διυκτσα θοὸν ὁς Ὡλέκε ἀυσοὴν 

νκῖς ἐὠγΤὸ “πρῶτον στιζαφιλῶς ἐρέήνΕ-- 

μα αὐπτῶς γεν ἔἜυφτα μιπκοραῖτε ἔρνα αίζοι . 

σοὶ ̓ ἰώντα γραεόγια λα λμέναι, Ὁ Ι ». ἐψοινως ὁ ; 

[Καιτοιε ἔγω "2. ὠσωαύττην ιιοξαγλαὲ κονρε - 

ἁμφει ὁρεοεῖε κιὼ ἱσστ ὁ όήτου -οτεϑιίοιο 

βουσὶ νομοὺς ἐκ άεργε υομ. δσομιν «-Ὑραύλοισψ . 

Ἔνθεν α'λις τξονσὶ (σεξταώροισὶ μἰγήσωι, ' 

μι Ὺν ϑηλάα.“7ε καὶ ἄρσεμαις ονΏΔ ε ἐτῖσε ΧΡᾺ 

Κιερϑαλέον ϑεογτα πσερίζα μεμῶς κι εχολώοϑοαι - 

) εἶφυων ὡρεξ᾽ : Ων ἐδ ξαῖο φοῖβος α“σόλλων -- 

ἐρμα ̓Ὡϑεγ[να ξεν ε εχὼψ μαςία ᾧῷα ἀμὴν ἂν 

βονκολία.ε τεετίλλεν, ἼΩΝ. τὸ Ὡὲμαίδος Ὡς μος 

Ὕνϑισας . κ᾿ ϑαιρὶψ ο ΝῚ λαβὼν ἐσ αρίσξα. χάρος 

λιστονεἀγλαος νος αναξ ἑκαΐίερίος α΄“τολλωψ, 

“λλκτρω υς ρτιζε κατα μέλος 'μῶυσσο καλὸν, 

ἱμερόεν κογμαίβησε θεὸς ισσσο μίλοςυ 4σἙῈ.- 

ΐ ΖΞΙΙ 



ἔνθα. βόεε μὲν ̓ υάπτα τσοστοὶ ζάθεον λάμιώγα. 

“τρατσετην .ἀυστοοϊ δεῶλιος δϑικαλλίατέκγα. 

ἀ“Τορροι “σρὸς ὀλνμσσον ἀἰαγγίφομε ἐρῥώσἀψέτρ 

τ σόμιγοι Φορμ τί: -χάρν Ζαρα. μιτεϊετεα. ζάς . 

ἄμφω “ες φιλο-τοῖῖ α. σωωμία.ςε, κοὐτο “αλὰ ἑρέκας 

λιτιοϊῶνν ἐΦίλνσε Αια μσερέςως ἀϊκωνῶ͵ 

σηματυσεὶ κ ϑαάρην. ἌΑδν ἐκπθόλω εγί ναλίξεν ̓ 

ἱ ἱμερτοι Ὡιεϑιαὼς. δι νπεωλίψιον κιϑαρὶζῳ . 

ἀος ϑε τέρας σοφίης ἔκ μιάογαῖο τ ἐχυώ - 

συ ρίγίωγε ἐμοσυτὴν “σοιησαῖο ταλόϑοῖ κού πίω « 

Κὰ “-ὐτελισοΐϑης ἑ ἐρμεὴῳ “ρος μι ϑον᾿ {τε 

2 φολια. μαιαίδοςὶ ἢ “τα κτορε “σοικίλομιη τα. 

μῆμιοι ἀγα κλέξης κίϑαρην καὶ καμισυλαήοξα. Ξ 

τὐμναρσαὰρ ὥιγος εχάς ἔσαμοί(ια. ερί, α. 

ϑισὴν «υϑρώσσοιστι κα]ὼ χϑογνα “πολνυβοτοήραν . 

ΠΛΛ᾿ἄμοι “-λαιής Γ ϑεῶψ, με, αψ ὅρκον μι ϑοσαλ 

ἰὲ κεφαληνάσας κεσὶ αυγὸς σμιθρίκεου υδὼρ . 

συαμταγεμῶ βυμῶ κε χαρρὶσμιμα. καὶ φίλα  ἐρϑὸοις 3 

Κὰ “τότερίαια ὄνος υος ὑ“σοσιχόμεμος καϊεμόυσε- 

μισσοταιθοκλο ἀν Ὁστεκαβόλος ἐκ πρεα τοῖσται « 

μνδικσοτιμσσιλάσάν “συκίγω ὁ ϑόμω αὐοὸὰρ ἀπτόλλων 

Ἰϑὴις κ αΤευόυσεν “υἀρθμὸ καὶ φιλότητι λη τ οἱ 

μνστηψα. Φίλοτι ον ὄνον ἐμ ἀθαγάσοοισίρ' ἐσεοϑοσα 

μστοε θεὸ μταάνδρα. τὸς γόνον, ἐκ ὲ “τ Ἔλφον 

σύμξολ ον μλρς, δα ἀντι! “σοιμσόλεαι ΜΝ μα, “σαύων 

σσἸσον ἐῥεῦ ϑυμῶ καὶ στ μον - αὐἹὰρ τα 

ὄλβον κα “σλονστον δώσω τϑικαλλα. ρα δον - 

Ἀρυσῴν τρυσέπνλογε ἀκ ριον ἦστε φνυλαξη, 

πάγτας εὐ κραίγουστα. ϑεους͵ σε ἐνῇ εκ ̓ ερίς ων 

Ὅλος ς ομιῷμς “ 

μαγτιἊῳ 2ε Φερῖσε 2 τοτιρεφές" ἣψ ἐρείμκς . 

πεσε ἐϑέοφατόνε στὸ ᾿ ὀααμμεμω ουοετιμόνήον 

“τρῶν αἰαϑών Ὁ οσα: Φιημὶ Ὥλαῖμ εγαιε εχ 

ἔβα ναύτου . γε [ὧρ οἱ δ ΕΩΛῖος νόος - ὠὼρ εἴωγε 

“σἱσωβάς καϊενσα κὰὼ ὥμοσα. καρτιδὸν ὅρκον 

μιστίψα. νόσφιψεμι(ο θεῶν μφ ψα ων 

δγεψ γ ̓ἐσεοϑιω ΟΝ ς ἀγλω γρτὰ τὸς βονλιὼ . 

Κὰ συν κασίγγητο Ἀρυσόρρασοι μὴμεκίλδοε 

ϑεσφοεῖα. “σἸφαύσκ ν ὅ ὅσα. μϑῆαςαι όζρνοτσα. φάςε . 

αυϑρώτσων Ὡ ἄνον Ὡἠσοροαι δον ὀψησω - 

δηδνν».»..ς... 



“σολλα. “οϑιπιροσεων ἀμεαρτοῶν Φυλ᾽ ανϑρώτστωμ . 

Κὰ μὲν ἐμῆς ογξεῷης ἀσπσομησ “οα ὃς σις ἀν ελϑη 

Φῷωψε καὶ πῇερν[τσὶ “τ εληνεέμεττωψν οιωμῶψ . 

δύσπος ἐδιὴς ομι φᾶς α“πτομησό οι νῶν απ τοιβστὼ Ὁ 

Ὁς2λεκε μα“ Σιλογοισὶ “ασἼϑισα.ς διωμοῖσι 

μαυπτιη εθεέληο {πα ρεκ γόον ἐξερείψήμ 
ἀμσερηψ" γμοεῳ ὩΧ ἐ βεὼν -σλέομ αιὲρ ἐομστοῶν - 

Φεμὰ λίην ὁδὸν «σὶν, γὼ ὀέκε Ὡλοραᾶ. διεχοίξενῳ - 

ὄν ο 2 ὅτοοὶ "ἐρέω μιαλης ἐρίγεν δέος δε - 

κὸ ῖος αι Ἰόχϑῖο θεῶμε ἐρίουώϊε Ὡιαϊμορμ- 

μοῖραι γαρτινψες 4σὶ κα στνηττοαι ςε[α. σε 

"πα ρθέψοι ὡκ φισὴν α[α λλόμεψαι πῆερυγεονῖ 

τρές. «καΐΊγα. δὲ κρα σος ““σεσαλα, μεμα ἘἘ ΟΦ ΙΕ - 

οικία. μω σ“αἱονσὶν ὑπτσοπῆνχὶ “τ αρνκσοῦ ο.. καὶ. 

μαψμτιης ἀπταίμόνβε οἰδασκαλοι ἣΡ ὯΝ βονσὶ 

΄σα:ς (ἀ- ἰὼ εῶῳ μελεέτησα- “πατὴρ ὡιἰἔμος ον αἌείωωεν ᾽ 

ἐμστ-όσθεν ὩΣ, ̓ μξοσῴστα. ἀλάνμα ὦ δήο τεσσ δλμ 

ἱΚυρία Θόσικουττται και κραιψουσή' εγξαι στα. . 

δ σπεσλν θυϊσωσὶν ἐϑικδῦσι κελὶ χλωρὸν 

“σροῷρογεως εἐθβελωσὶν αὐληϑέημ ς ἀγορά ἐν - 

ἐὰν Ὡλ ἃ “σογοσφιοϑῶστ βεὼν ἡ ων ζω δὼω 

“--ἀρώμτοι οἰ φτα “σαρεξ δὸον ἄγεμον εἰν - 

τάετοι ἐσότα οαἰδοωμὶ συζι ἃ ρεκίως ἐρεήγων 

σὰν ον Φρίνα. τερῖσε κα 4 δροτον! ἀγόρα. ὅλα (κς 

“πολλάκὶ σπεέομφης “σα κονσίαι ἀκ ἐν χεσὶ- 

“σαὺτ' εχε μαιαίλοςὶ Μεκαὶ αὙρούλους! ἐλίῖκας βιῶς 

Ἴσστ ους ταμφυυόλόνε κιὼ ἡμιτονονεΤαλαεργους ὡς 

Κὰ χαροτοισὶ λέουσι καὶ ἀ ργιόονο τσνεοσι, 

Κὰ κυσὶ γειὰ μιλοισὴν σα! ἢ ἐφ ἄυρ(α. χϑὼψ, 

“σασὶ Ὡϑυσὶ τρο αὐτοῖσιν αγμαίοσήμ κν ϑιλεον ε ἐρδεὴψῳ 

ὁμοῦ ΩΝ ἐς αἸὩιυνΤΟελεσίμ ἔψον ατ[ελορ᾽ ἄμοι, - 

ἐ οτος τε ἑων Ὡύσς γέρας οὐκ εΔ ἐκυμικρογὰ . Ὃς τα. 

ὄντ μιασίῶλος τὸν ἀγα ξ ἐφιλησεμ απϑλλων 

“σα νντοοῖν Φφιλοττι Χάριν Δ εσσεβηκε κιρονίων, 

“σὰ σι γεθγατοοῖσι καὶ ἀβαψα τοισν ὃ μὶλά- 

“σα νρα. ἐλδὰ οὐ ογὶμησ “τὸ 2ια κρίτοον Ἀπ βου ( 4 

υν Ἀ“τια. Ὡανὀρῷψαιην ᾧῷνλα. θμη“τ-ὼψ ἀνθρώπων . 

Κὰ σν μὲν Ὁ υΤίω χαῖρε 2ιιος καὶ μαια ὃος δέ, 

ωτὼρ ἐγὼ κα σέφοκαὼὶ δγης μιυμσοιια οἸΩλ ἢς - 

ΖΑΠΠ 



βις αφροδιτίω- 
οὕσαιμοι ῳνέσε ερία “σολν χρυσοναῷ βοῶ της 

ΕΚυτοριῶοος .ὑντεθεοισίν ἐπὶ γλυκὰ Ἕλεερον ὥρσε 

Κατεδα μαογαῖο ᾧῷνλα. κατα. θμήϊομ ανϑρώτσοων 

διωψουςτε τ ἤεα.ς καὶ θκρία. Ὄαντα.- 

μὲν ὁσ' ἡστῴρος “πολλὰ. πρεφά κΏ ὅσα “σορμτος- 

“σασὴῳ ὩΣ ορία. μέμπλεν ἐνσπεφαΐψον κι ϑερήκε . 

“τρίοσας ““ον Φιιώαδὲ “σευϊθαν Φρένας ονυζδλασσαγησοαι 

ΚΚούριν ταγιόχοιο 2 ῖος γλουκ συλ α θήμην - 

ὃν [αἱρ δι ενα δὲν ἐρία. “σολνχρύσον ἀφροῦιτας . 

ἀλλαρα. δι-“σολεροίπεε αῷλον καὶ ἐργον ἄρνος͵ 

υσμματο μαΐίχαῖε καὶ «λα ἐργαλεγυωήν " 

“σρώπτητεκτοογα ς αυδλρας ἐσ Χϑομίους ἐδίδαξα ᾿ 

““οιησιαι σα “τινα. καὶ δίρζκαῖα. “οικίλα, χαλκὼω ᾿ς 

ἭΩΔΟ-εσ αρθευϊκας ἃ παλοόχροας εν με ἀροισὴν - 

ἀγλακὶ ἐργεδίδλα ξεν ἐπεὶ Φρεσὶ βϑάσα. ἐκαΐςη - 

ὀνδεσο ταρτεμιδία. χρυσηλαίκατον κεέλια ϑιήραν 

Ὡιαίμγα.πσιὲν φιλόπονοι φίλομφῶλης ἃ φροδύτι. 
Κὰ [πὲ ρ σα ῦνε “τόξα. κοὐ ὀνρεσὶ ϑηρας ἐμαιρήυ . 

φόρμιγγι εῖε χοροίσεε “αϊατορύσϊοϊ τόλολν γον Η 

αλσεα στο συκίσεψττα, λϊκωωμεοὶ πῆόλὶς αυδιρώψ. . 

ουῶλε ἀλλὼ ϑοίν κονρν “Ὅῳ ̓φγαφροδόστος 

Ἢ ἐστίν μ “πρώτηψτεκ ἐτο Ἀροόμος ἀγκνλομινττης “᾽ 

ὥς ὀτλοττατιν, βονληζλῖος αὐγῖὸ Χοῖο - 

“σότυῖαν ἐν ἐμιμώψστο “σοσήδιων καὶ απ σόλλωψ - 

“2 ε μαΐλ οὐκ εθελεν δν,αὶ. σπερεῶς ἀππεεῖσσσεμ. 

ὡμοσεῶδλε μείαν ὅρκον ὁ λα τελεσιμεεμος ἐστὶν, 

“δα μὲνκ κεῴαλης -σάροὸς 2ιῖος αι Ύο Χόοιῖο . 

"τα ρβέγος εογεοϑιαι ἀαντημαῖα, 2 ἴα, ϑεάων - 

στηῶλε τοταερ φιὺς Ὡιῶκε καλομ γέρας ἀψατοία μιοῖο . 

Κώτε μίσω οικω κατα ρ' εῷξτο -- δῇ ἑλοῦσα. . 

“τὰ σὶν Δ ἐν ψκοῖσι θεῶν στ μάοχος ἐκ - 

Κὰ “αρὰ “ππασὶ βροτοῖσι ϑεὼν -ρεςβάρα 7 ετυκῖαι " 

τάων ον τορι παυτ θήν Φρεφοίς ον2λ ἀτσαασοι . 

“τῶν «Ἀ. ̓δμωγο ὀυγσερτη “τεφιγμεέμον, ες ̓αφροδιίστοην . 

Ἔτι βεώγ᾽ μια καίρωμς ου τοὶ θρησπτὼν ανϑρώτσων . 

[Καατε “ταρὸκ ζαγος γον ἡ ἴστε πδυϊκεραύγον͵ 

ὃς τε ἐλ ηκς “τες μεγίανοτ' τς εορε στιῖμιις . 

Καπτετοῦ ἄξ;στ-εθέλοι “«υκινοὶς Φῷρενας ἐξα “σαφοῦσα, ̓  



ῥηϊδαίως σωωέμῖξε κκαῖα ὑγηττησὶ γωωκιξὶ, 

ἵπρας ἐκλελαιϑουσα. κα σίγγντης αλοχοντΈ - 

Ἡ μ᾿ ς2ῶλος ἀρίαν: ὧν αὐρνρτδβυκά ϑεμσὶ . 

Κυξαιπανῶζαρα. μὰμ “τε ο κρομος ΡΤΕΣ ΤΥ ΤῸΝ 

μι τ  Εῖ ε ρῴν- Φενεζδα φϑισ-α. μήϑεα, φὼς 

«Ὡιοίω ἀρχολδον “σοιμσαῖο κε μ᾿ {ον ὄῃαν. 

σι δὲκαὶ (Ἷη ϑιεὺς γτλνκὼ μεβον ὐούον μὴ βδυμῶ. 

ἀψδρὶ καῖα βμήτὦ εὐ χϑηρεέμω, οφρα. ταἀχίσα. 

μι Ων αὐτὴ βροτέης άζνες απσοῦγη ἔμη ἿνΝ . 

καιπσοτεν, ἀξαμε ἐμ ὙΒΕΣ μα. σα σὶ ϑεοίσιψ, 

ἡῶιν γελοιάσα σα. Φιλομδικας αΦροΏύτΉ, 

ως ρα. θυ σωμεμξε καΤα ϑρη το! σῚ γυμαξὶ, 

καιτε καΤαβμεους ὑςς τέκεν αϑα ναΐτοισὴψ 

ὠεῖεβια ς ἀψνέμιξε κατα βμκττοις ἀνθρώποις . 

ἀγχίσεωῶέαρα, ὅι γλνκω Ἵμιβον ἐβιϑαλε ϑυμὼ- 

Ὁς “τότε ακροσόλοις ὀρεσὴν “πσολυσίδακον ἸΏλυς 

βονκολεισγχε βοῦς εμας ἀθα να΄τοισὶμ ἐοικὼς - 

“τον πα τα. Ἰῶχονυσα. Φίλομ 4διης ἀΦΡΟΩΝ τ, 

ἦρασα τιίκτσαί, Ἄως δὲ καῖα Φρ νας Ὥμιβος “λῳ . 

ἐς ΦορανερΑνή τε ϑυώδιεα μκὸμ ἐδ μεν 

ἐς “σαφοῳ . 'ψϑα ὃν ε δι “τέμενος βωμιόστε ϑυώζλμς -᾿ 

ἐνϑ' “ἝὙ ἀσελβουσοα. ϑύρας ἐπσεθηκιε Φαγὰς - 

εγϑα. δὲμΨψ χα; ἵπτς λονσαψ καὶ Χρίσαν ἔλαιω 

ἀμβρότω. . ὅϊα. θεοὺς ἐπ εγψοϑεμα αμἐν ας 

ἐλ γνδία ἐαγῶ - “τορα δὲ τεθνώμ ἐμὸν Μεψ - 

ἔοστα μι ἐΡΝΏᾺ. 2, -σαὐγῖα -πϑὶ χροὶ ̓ μκαῖα. καλὰ 

χρυσῶ κοσιμηθήσα. Φῖλομ 42 λ"ς α φροδύτη, 

ο΄ α-ἰξτὶ “τ-ροΐην “ππρολισοῦσδινώδιεα κυτσρον 

ὑπ ὰ νεφεεοσὶ ϑοὺς “σρποσουσια κι λύυθον -- 

ἸΏ Ἵκαγμε “σολυπίῶλακα. μντέρα βερῶγ. 

βηΏ ἴϑυς «αι ϑμιοῖο δ ὕρεος «ὅν δὲ εταϊὼ 

σ΄ αἰψοντες-αολιοί-ελύκοι, χαρο-σοϊπτελέογἭες 

ἀρχῖοι “σα ρδαι Λιεῖῖ εθοὼὰ “σροκαδὼμ ακορήΐ οἱ 

Ἦ ἐσαιν - ΩΝ ὅροωσα. μῆα. Φρεσὶ τερπίο θύμον - 

κ ἃ τοῖς ἐ σταϑεοσὶ βαλ᾽ ᾿Ἰμίβου . ΟΙΩ ἀμ. “σαῦες 

σωῶλνοκοιμήσαῦῖἼο καΤαὶ σ-κιὶοεζα ς ἐνωώλονς «΄ 

ἀυτλῶδ ες κλισίας δ  πτοιμτονς ἀφίκανγέ.- 

“τονῶ ὥσρε ς-αβϑμο)σὶ λελῴμιμεμου οἷον α“παόνωμ ὶ 

αγχίσημ Ἥρωα θεῶψ ἀπὸ καΐλλος ἐχοΐ]α. « 



δι μια βουσί ὶμ' ἐτυ ογ7ο νομοὺς καΤα “σοικεῦῖας 

“ταγΐες - ὅζλέςα ϑμοισὶ λελάμιμεμος δῖος αὐσόηωμ 

“σωλάτ μθα. καὶ ᾿ἐμθα διασρυσίον κιθαρίζων . 

«τκϑξασίον “σροσάροιθε Ὡιὸς ϑυγαύτηρ αΦροζαΐπον, 

“τα ρβέμω αϑιμε τη μεέγεϑος κοὶ 2 λος ὅμοίν . 

μιημεῖῳ “τ-αρβησεν ὧν οφβα-Ἄρεοῖσὶ νοίσας - 

αγχίῖσκε Ὡλδροων ἐφρα το ϑούμιαιμεμστ- Ε. 

φ2λοέϊε “εἐγεβοςτε καὶ εἰξι αἼα. σ᾽γαλοεΐζα. . 

““ευλομλῶν γὰρ ἐπὸ ῷα ἡνοστεδον ὧν ρος αὐγῆς . 

ἀχερέευὶ τναμ-πῆς ς'ελικαςκαλυκα ἐζε εῷα νὰ ς . 

Ὅρμοι ὡιἰαμφασσαλὴ Ὁ. ἐρη Ὡὐηολλέες ἢ "σαν 

καλοὶ Χρυσήοι “σα μ’ποϊκιῖλοι ὡς δδὲ σἜἌΛΗΡΝ 

παβθεσὴν ἀμ φὰ τπαλοισὶν ἔλα μ-σὐο ϑαυμα. Ἰ2 Δ 69: αι « 

ἀγχίσιωςς ρος φλὲψ οἶεσος διερεῖν ὃ ΑΥΠΩΣν νῶδα.- 

ατρε ἀψγαον, της ἡμιαμζευρὼμ ταίῶλε οώμιαϑ' ἱκαγάς 

«ρπομῖς͵ Ἦ ἐληττω, μέ Χρυσα «Φροξάντη, 

Ν ϑεμιῖς ἣν γένας, ἡελαωκ σις ς πων 

Ἶσσον τοῖς χαρίποων ὃ ϑλόνρ᾽ ἄλνϑες - δίγττε θεοῖσι, 

“Ὁασὴν ἐπ-αιρίζουσὶ καὶ α ϑαίνατοι κα: λεοΐἼαι, 

Ἡ τος υνμιφαίων αὐταλσεα. καλαὶ μεμοΐζα - 

Ἧ υνριφῶψ αὰ καλὸομ ὄρος “τοςλεναπαουσί͵ 

καὶ -τκγοὶ ς“τστόϊα μὼρ καὶ βησεα. “σοιϊλεμστοα. « 
᾿ σοϊεγὼ ἐψρ'κουσια τ διφαιγομέψω ἐψὶ Χώρω 

βωμὸν “ποιλσω . βρέξω δετοι δα. καλο. 

ὡρησῖψ “αἀσησ «συ Ὡ ἐνῷρογα. θυμὸν εχουσ’α. 

Ὡόςμε ΤΥ ΣΑΒΉ ΠΈΣ αἰ εἧκ, μόν ἐμ μεέψαι ἀνῶλρα. ᾿ 

“οι φς φσουίσω θα λῥον γόμον - αὐ7ὰρ ᾿ἰαύϊον 

Ὥληρον ενφώφν καὶ βροῦν Φαίος ἠελίοιο 

ΟΆβιομ ὠν λαοῖς καὶ γήραος ονῶδον ἱγεέοϑοαι . 

τ: ογαζαμβετ᾽ ἐσ φτα Ὡλιος βυγαύτηρ ἀΦρΟΖΝ ΤῊ “ 

ατχίσα κυζλῖσε χα μα{εμεων ανϑρώττων : 

σ΄ τοὶςποιϑεός 4μι.- τ μι αβαψαύτασιψ εἰσικ ἧς ἧ 

ὅνα. κατα ϑγατῆτε.: ΩΝ δὲμε γήνατο μαστηρ - 

ὀπρενςϑεεςὶ τα ταρ ὁμορεα- κλυ-τοὸς ὁ τ οΣ ἀκουής ο 

ὀςπτάσης Φρνγίης ἀντι χηπτοιο ἃ γαΐοσ 4 - 

γλῶοσανῶν μι περίω καὶ ἡμετέρην σαίφα. οΙ2Δλα.- 

τρωος [ὰρ με γάρωμιἔβοφυς τρέφεν . ἥῶλε δᾺ αὐπτρο 

σμικρὼ “πα ἀστήταλλε Φίλπςε “παρα. μῆήβος ἐλόνσια. . 

ὡςῶλήτοι γλωογα εκ γε ΡΗΨ ἀϑλοίνωως 



νωιζλεμαμαρσαξε Χρυσορραπτὶς ἀργήφόμτας 

ἐκ. Χορον ἀρτεμῖῶλος χρυσκλακάπον κελα δι έγης , 

“σολλα δὲ ὑυμιῷαι καὶ πσαρϑεμοι αλφεσίβοιαι 

“σαιφομιῳ . αμφὶ ,᾿ ὁμῖλος α“ὐάριτος ἐπεφαψώϊ ο. 

᾿ἐνμθενμ ἡρτσαξε Χρυσόρρασσις ἀργήφομτος- 

“σολλα 2ιεσσηζ α γεν ἐργα. κατα θγητοῶψ ἀανϑρώπσων, 

“σολλωζιακληρόμτε γκαὰ αὐτου ἣν δια. θαρες 

Ἢ μοφαγοι Φοι--ῶσι κατΤω. σκὶοεύήας ὠγναύλονυς - 

σζλέπσοσὶ “Γούφν ἐὀνόκοω, Φυσιφώον αμμς - 

ἀγχίσεω δὲμιεφαίσικε “ουρδὰ λεχεσὶν κα λεεοϑ αι 

ἰΚουριζιίω ἀλοχομ.- ̓σοϊζλα λας στέκνα “τ κφοϑαι - 

οὐὰρ ἐπ φονὰ Ὡλήξε καὶ ἐῷρασι, “τοὶ ὀγαωσὴς 

ἀϑαγάπτων μέγα. φυλ᾽απσεβη κρατὺς ἀργάφομτης ; 

«ὐάρε εἐγώσϊ κόμα" κρα-τδην διέλοοι “πλεταγαγκν . 

ηασε ρος ζηψὸς γοωα ζομιαι κ᾿δὲ “τ οκίων 

ἐοϑ'λωψ: ονγα οἱ κακοὶ τοιόγονε τ κοιεν, 

αὀματίω μα [α΄ γὼν καὶ ἀφ ρντιω Φιλοστο ος 

ταριτε σω ο δέξου καὶ ἀντ Έρὶ τκεδν᾽ Φ, 

σοιςτε "κασίγγίντοοις ὄϊτοι ὄμιόϑεν γείαία σὶν . 

ὄσφιν αἀκελίη ὑνὸς Ὥγομσι ἀλλ νφκυα. Ξ 

ψπ:|ὶ “ἀκελὶκ ὝΦΩΝ, ἑσομιαι πὲ γε ουκὶ, 

“εμ."} «Ζιατί ἐλον ὦ ὦκα. μία. ΦρνΎ αςμολοσσώλους 

φυΐφν παίτεμῶ καὶ μιν τ-ερὶ κηδὸμ ἐγασῇ - 

διῶλέτε χρυσόρκεν ἁ΄λις οϑμσ-α 9᾽ ναίων 

“ἐμ ξονοῖν -σν δέσσιλλα. καὶ αγλαα. δὲ Χχϑα ἀσποιγνα 

σαντα. δὲ “σοισας ιαιψψν γαύμιου ἔμ βοεψίτια. 

στ μον ἀγνϑρώτσοισι κιαὶ αὐϑαψαύτοισιι θεοῖσιν . 

ς᾽ {τ οὖσα. θεω. γλνκὼω “μιδονεμιβαλε ϑυμῶ . 

αὙΧίσηνῶν. ἐρος 4λῳ, ἐσθ Ἰῷα-τ ̓ φεπόγομα ζΕ. . 

4 ον θυη τα τεοσὶ- αὐλῷ διέσε γάναϊο μστὴρ . 

ὀστρεὺς Ὡλεσὶ “σα τηρ ὁγομα. κλυπόςως αγορά ἠς ̓ 

ἀϑαγα ποιοῦν" ἐκ ]ι ὅλα κόρον ὠνθαδί καγῴς 

ἑρμίω.- «ἐμκῶδαλο Χος κεκλήσεαι, Ἡμιαα “σαγῖα, 

ὅτις ̓ υῴτα βεῶν ὅτε θγησττῶψ αγθρώπτων 

εὐϑα δε σ Χισ 4 “πρὶν ση ἐΦιλοτηῖ Ἵ μγηψαι 

ἀντίκα. ὕω»; ΩΝ ἀκῳὶ ἑκηβόλος αὐτὸς πτολλωὼμ 

τόξον ασῦ' ἀργνρέον προΐν βέλεα, σομοεύα. 

βονλοϊμενγκ εν πάτα. γώ ἀκὰ. ϑεμσιι 

σηςευμας ἐπιβώς, κι δόμους αἰῶνος ἤστὼ . 



 «φτὐνλάβε χέρα. φἴλομ φϑὰς 2 ὰ Φροξλίτν 

ρε μία σρεφθέσα,, καιτόμομ αα. καλω. βαλοῦσα. 

ἐς λέχος ἐνπρώϊον - βι πσαΐίρος ἐσηκεν ἀγα κι, 

χλωώγκσημ καλάκῃς ἐγρωλεέψομ - εὰρ ὑτϑεν, 

ἀρκῖων ἊὟ. ρματ ἐκ ῴτο βα ρυφβοτί ων7ε Λεο ων .. 

“τους ὠος κασι υεῷψιν ὧν ὀνρεσίν δ ηλοῖσὴμο. 

διῶ ετο αὶ οιὼ λεχέων ὄδυσοιμπτωμ ἐπσεβεσαψ, 

[Κόσμου μεν δι “σρώποου α-τὸ Χροος λε Φαήνον, 

-΄ο“αὖ ρσας “τε Ὑναμ.-τῆ α΄ε9΄ “λικαςκαίλυκαίε καὶ Ὁρ-- 

Αῦστε δὲ δὲ ζώμαν ΘῈ ὅμια7α. σ᾽ γα λόερῖα. μους 

κὩΑνεκιεὰ καστέβηακεμε “ωὶ ἤηωγον ἀργύρονλοῦ 

μὸ ΩΝ .ὍΩςΣ ἔσῴτα ϑεωμὶ Ἰδτ τὶ καὶ ασὶ 

ναῦτα “παρελεκῖο ϑεῖα. βροποὸς ον σείφα. 2 ὼς Φ 

Ὡμιμεοίδνξ ̓ς ἄυλιν α΄ ποκλίγουσι ψομιμες 

βονετε κα ̓φῖα. ἌνΆΩ, ψομιὸν εξ ἀγϑεμι ον" ὧν, 

“ΤΆμος ρ Γχίσο μιν “αὶ γλυκίων ὑπψον Ἔ ΧΑΝΕ 

ψισδυλοον «αὐτά δὲ χροΐ ̓ ῳψύϊο ἡμιαῖα. καλω. 

ἵογα μάνα ἀξ, τοτάγτα. τι χροΐ 2 ιῖα. θεαωρ 

τυ ἀρδι κι λισῖν ἐσ ΟἹ μσγτΟ10 »μελεΐθρον 

᾿ ρε καΐρν - “καίλλος δὲ “σαρφίωγε πλαμσσε 

αμβρόϊ ον διομ-τεςὶψ ἐν πεφάψου κυββάας, 

εξ ἡνυγονταψεέγήρεν, ἐσος τ᾽ εφα τ’ οοτογόμα ζῳ- ) 
Η τ Ῥαρδαγίῶιν, χὐρὰς γΑγρέγοψ' ὑσοτμον Ἰριώείς, 

κὼ ῷρασαι ψπὶδ ὅμοια ἐγὼν Ἷ ̓ν2 ἀλλομιθα γα, 

δίηῳ δηρεε “τ ουυρώστον ἐμ ὀφθαλμοῖσι νόμσας- 

ῷ εφαϑ- ὉΩΝ εξ Ὑτυφοιομαλεμμασσέως υτσαΐκουσ - 

ῳὡςῶλε ἼΖλῳ δά ββϑων καὶ μι μαῖα. καλὰφ ροζὰ ὑὕτης͵, 

ταύρβασενϊ εν αἱ ϑασε “σαρακλιδομί ἔρατσῳ δὴν . 

Ὁ δ ἄυσις Χλαιψήτ ἐκα λυ ζουῖοκαλα. “ρόσωσα.. . 

καὶμ ἢ Αίοσόμ μος ἔσεα τὴ ῥόεζζα. προσηνῶλα. - 

ἀυστίκασῶς τασσρῶτα. θεαὶ. ἼὩΛον ὀφθαλ οἰσὶν 

ἐγψων ὥς ϑεος ἤρϑα συ χουν γαμιδητές. ἐ{σες . 

δγασε “ρος μος γουναίϑομα ς “αΑὙ10 Χοϊο ; ᾿ 

Ξιημεε Φῶγτῶμ ἐρηρὸν ἐψ ἀγϑρώποοισηιν σης ; 

γώ ἀλλεέλε πρεσή ον Βιοϑαλμιῖος ἀψηρ θυ Ξ 

Ὑνσαα ὥςτε ϑεας ἄξναίξεται θα γα το - 

Ὕ ὁγδύλμερετ υῴτα 2 ιὸς βυγαστηρα Φροζλ ύτν .; 

ἀγχίσν κυ σε κατα ϑρηστοῶν ανϑρώπσωψ͵ 

βάρο4. μι τι σμσι μι τοὶ Φρισὶ 4 δ δὲ λίυω. 



ϑγαρτοι “τὶ διέος πσα θεά και κὸν εξ ἐμεεβεμΎ Ε, 

2 δήων μα-καρὼν δ ἐσ ἐν φίλος ἐοστὶ βεο!ο: «. 

σοἿΩΝ. εἐπτσα Φιλος ὕος͵ ἐς ὠν ώεοσιψ αγα ξά ̓ 
ε ͵ ᾿, κί. ς 

Κὰ “σαϊζλις πραιδιεοσὶ δία μεσ δὲς ες γεγα ουοι . 
“ ΑἹ ιν. 3 ΄ 24 4.3) «’ 4 ὦ ι 

“τοῦ δὲ κι αἰγῴα «ὅμορ: στο Οοὐμεκα μον 
3] γ! « ΗΝ ΡΥ, 2)  “- 

ἐσ χεν αὐχος, ἐνεκα- βροτοοῦ ἀψέρος εμεεσου ἄμη - 
23! δ ᾿ ΩΧ} ΤΩΣ Ἢ ὅν. , : 
αὐ χὶϑεοῖ δε μα - λίσα. καῖα βμηττὼν αμθρωσσσων 
: ΡΡΑῚ γι ͵ ἂς ͵ 

μὰ ἀρ ρς λδς γένεης ἡΞλοστεΦυίωστοΕ.. 

Ἄττοι πον ξαυϑς ἰοῦ [ωνυμ 2 α, μηστῖίτα, θές 

Ἥρτσασε ον δια. κάλλος ᾿μαϑα να τοισὶ πυτιάν, 
Ι κ τς πο ΤῊ ͵ 

καιτεζλιος κα]ά. Δορία: ϑεοῖς ἐσ Ίτοῖμο Χο ΟΣ 

βθανμαῖϊοιςν, παὐ]εοσὶ στο λεέμος ἃ βαιμα -τοῖσὶ 

Χρυσέου ἔκ. Ἰιρατηρος αφΦνοσχὼψ νεκῖαρ ἐρυϑρὸν - 

τρῶα ϑὲσσίνθος ἀλα τον ἔχε Φρεέμως “οὐδ ἐστὶ ΩΝ ἃ 
εἰ ν 1 ς Δικ ὺ ͵ "πι. 2} 
οὕ οι; Φιλορ ον ἀμηρῦστα σεβεασις αελλα.- 

“ον συ άτα, γόασκε διαμσσδες ἤματα. -τ-αὐῖα. - 

καιμῖν Θευςἔλενσε - δίΩῶλον δὲδι ἤος ἀ“σοιμα. 

στους ἀρσίσοδιαας “πο τὰ θβαγαίτους Φορέουσι . 
δ νω “ 2] 7} »5 κε! 

“τους δ᾽ 2. ὡρον εζῷϑλωκε χήν, “εν πὲ ἕκαστα. 

Φημὸς ἐφημιοσιωώκσ διαίκτορος ἀργάφομτος, 
« 2] ΕῚ ͵ 23 “Ξ Ὶ 2! , 

ὡς εοἱ αϑαιγαΐῖος καὶ α«ὙὝκρως ἡμαΤα σα γα. . 
5 2 . “5. » 

αὐαῖρ ἐσ 4δκ ζηγος ΟὝ φκλυὲν αγἰελία ων, 

Ἐκετ ευῴτα. δα στε ᾿ Ὑγεγηθά δὲ Φρίγας μόνον 

γηϑοσιωος2 ν᾽ ἱ-πσ οἱσὴμ ἀελλοσσοῶα ὧδ} ο Ὁ ἊΝ 

ὡς 2 ἂν “τθωγμὸν Χρυσόθρομος ἡ ἡρτστα σεν "ὼς 
ς ͵ “Ὦ ,ὃ ΄ Ε ͵ “ 

νυ ΕΓ ρης γὙεέμεις ἐπσιφκελομ αἰθαμα τοοιστ - 

ΘΙ ᾿μὰν αὐστισονυσα. κελωψεῷεα. Ἀιροψίωμα;, 
Υ 7 ,ὔ 39) ͵ 

ἀθαματουντ' ἐμας καὶ φώς ημιαἼ7α. “σαγ7α.- 

“τὴ δὲ θεὸς συ δσεκαι ἐγερήνμεμ ἐλ ὼρ 
’ 2 29 , ᾿ ᾿ ͵ δ τ πΚλ 

ὑπ ῖν "οὐ. ἐϑόκστε μέγα. ᾧρεσ πότυῖα, κως 
ς 3 “ : ͵ ᾿ΣῚ ., - ΕἸ ᾿ ἵ 

βω αὐ τοῖσαὶ ξυσαωταῦσο Ὑηρας ὁλοιομ Ὁ 
; ͵ « ὙΠ)» ͵ “ ει 

ἼΥ δ τοὶ εἰως λλλ εὐχεν ἀν δψα πραμ "βη 

ΟΣ ̓  τϑτόμερὸε ἀζρὺ δόθρόνο Ἀρ᾽ γεμάμ 

ψαῖε ““αρὼ κι α ϑό!ὸ βοις ἐσὶ νύ βεήν ὙδΟΝς . 

αὐὰρ ἐστί “σρώτοι -σολιαὶ και λυο ̓εϑᾳ ρᾶω 

καλῆς: ἐκ. κιφαΐλης καὶ δι γενέος τε ἐγεμήον, " 

στον ὄ τοι Ἰδυγαξθῳ ἀσσάχο “σότγια. κῶς 

τας ΚΩΣ ἄτα τύταλλι εὶ μεγαροισήν, εξ χουσα.. 

σίστωτα μιβροσίντε κιαὶ εἰμιαῖα. καλὰ ιίϑοουσα, 9 . 



᾿ 7 ιν" ἐ : ᾿ αὖ γ, ᾿ 
“«“λΟο τε ὁ σαμισανοην Ὑδουν καΊῖα. Ύηρεοις “ὐὐγῳ, 

ΜΕ «: ͵ 2) 
2 στοι κιμησσι μελέωμ ὥλυμα τον μα {ρος Ν 
ὰ 9 ἥν ἂς Ὶ ᾿ " 

“Ὡερλεδι κοΐα. ϑυμιου ἀρίστη Φανέχο βονλα, 
, , ) , 

ὧν βϑα λούμιω γα τπεθηκε» ϑυρα «2 ει ἐϑηχ ε Φαᾳφνὰς . 
- δ: 82. ὶ 2 “᾿ 

στοοῦ δ'τοοι Φώμὴ ρα ασίστος «ὀνόνε τα κίρευς 
9 “25| 2) » δι“ ς ᾷ 

εαϑ'δλη πσαίρος ἐσγοεν ὠγὶ γμα μι τ οισὶ μι Ἄεοσν, 
» δι'..,.} ! ν" Ὁ ’ οἰ. πὰς ͵ 
ὕκαν εἰωγέσε “Τοιον ἐν αϑαινα-τοισὴν ἐλοιμίω, 
5 5! ΣΦ ῊΝς ᾿ , ὙΥ ͵ 
τϑα ψαΤορμτ' ἡμοι κι αὶ φὠφμ ἡμιαΤα. τα μα. 

φ, ᾿ δ νὴ 5 

ὩΔᾺ 4 λλδν χροιοντος ἐὼν «ὩΔοςπεῶλέμαςτα 
΄ « ͵ Ω ς ͵ » ᾿ 

ζὥοις -ἡμιετο βόε επσοσὶς κεκ Ἀημεέγος 'φης, 
2 δι. 1) ’ 32! ἀρ ͵ ΕἾ “ ͵ 

ὕκανεπάταμα χος πτυκιμαις Φρεμαις αμιῷινεαλντ οἱ 

ν  ἐσελθ μα χα. Ὕμρας ὅμοϊ ον αι φικαλν"} 4 

ψηλά. “τὸν σάτα σσαρὶ Φαῖαι αγνϑρώποισιμ 

ονλόμεεγον͵ νὰν μδ Ὅτε ανγίονσὶ ϑεοί ὃ ̓ 

αὐτὰρ ἐμοοὶ με ἐγόμφον Ὁς ὧν ἀϑαγνα τοοισι βεοισ 

στα ματα. τα .- Ὡλα μτσδες ἢ εἰμές α- σζο. 

δὶ “ρὶν ἔμιους οάρους ν»ἐ αὐ μίψτιας- ἁιςτσόϊεσά ἐγῖα ς 

ἀϑαψαοονς σωωεμοῖξα. κα Ταϑματοισ γωωκμξὶ 

“ταλρβεσικον. βὐλεξ για γὰρ ἐμὸν 2 αμγα σικενόμμα,- 

ψ δὲ ὟΥ ουκ ΤΊ μοοι χόμα- »ϑισίται ἐξογομ ήμαι 

στοντο μεπίαβο γώ τοιοῖν, ἐν μαλα πρτλῆναι «αοϑίω͵ 

“σ᾿ χετ-λίον ουκομόποαϊτον - ἀπεσλαΓ Χϑὴν ὃν ἔ ἐμόοτο . 

“σπαϊδαζνυτσο φώγ εθέμοην βροστῶ ἄννηβάσα. . 

στομαδ ἐπα ἊΝ πρῶτον ΠΟῪ" Φαίος κελίο;ο 

γυμφαιριὴν ϑρε- ονοὴν ϑρεστκ οὶ βαϑὺ κόλποι, 

τὰ τύξλε νοι τα ουσηψο Ὅρος; μείω τε ῷαϑ ἐν τ -- 

ΕὟΝΣ ὅτι θμμχοοῖς ὅπ ϑαψαίτοισῖν' «ττοἱῖ αι, 

ὥλκρον αὐδὰν Φώρυσι καὶ αὐ βρόϊου ὡλαρ' τ λουσ, 

»εῶτε μετίσβα γα᾽ ποιοὶ κα λον Χορὸν ἐρρώσα [70 - 

στλστὸ Ὁ ἐσ λυμολ τες οὶ ̓ἐνσκῦτος αργάφοντος 

"σγομτῶν φΦιλόποίι μον ζῶ αατίωμ ε ροέμτεωρ ὃ 

“τ σα μια ἐλά πὰ μὲ ὀρν κι υ7ικα' βΆγοΣ 

Ὑήνομ ἐμμισὶν ἐφυσαν, ἐν ἰ χϑονὶ βφτμαεμόίρα,, 

ζα ὌΝ “τηλεβα ουσοιε Ψ ϑρεσὶν ὩΣ αλοισμ,. 

᾿ἐπασιλέ βαῖτοι- ὑπουέμν δὲξ ἰκλισκουσινος 

ἀϑαγάτωμ. τάκ ὅ πὶ βρότοοὶ κάρουσι σἸῶιάρω ᾿ς 

ἀλλ᾽ ὅπεκεμ δὲν “κοῖρασσαρε αὐ κάθα γα τοοιο, 

ἃ ξαγζαι θὰ τ πηρῶτον ἐπὶ Χβορὶ 2 έμόλρεα, καλι -. 

ῷλοιυς Ὡιαμφιδβιφϑιυνϑά. “στῇ ουσιῶνασσῦς οἵ. . 

᾿ 
Ἵ 
» 

᾿ 
Ἵ 
Γι 



“τῶν δεχόμου Ἔυ χὰ λέως ῷαος ἐελίοιο ᾿ 

σα αλλ ἐμὸν βρεζουσι -αρὰ σφίσιν ὑομ ε Χονσοι - 

στον δὰ “σρώτοον' ΕἊΝ “υολνηροῖος Ἄβη, 

ἃ ξουσίσοι ϑιυρὸ θεὼ ὩΔ 4 ξουσίτε “σαϊζλα.- 

σοϊζξεγω οφρα. ταντα, μία. Φρισὶ πράτ α. διελθὼ 

ἐς στ μ πῆῖου (μός ἃ ΠΕΣ ἐλῴστομαι μον ἀὐγουσα. . 

στον ΠΗ ἐσ Φὴ πρῶτον ΝΣ θαλος ὀφβαλμοισί 

γηθισάς ὅ ὄῤθωψε: «μᾶλα. γπΡ βεοάφκελος. ἐᾶι ο 

α ξφελαυτίκα οἷν “-σοτὶ ἸΔίομ Ἀμεμιόεοασαψ . 

ὧν δὲετις, ἀριτασε καΐζα βμαπτώψι αὐθρώτοον ἣΝ 

᾿υτοῖς σοὶ Φίλομ ὅον ὑπο ζώμν θέτο μι "τὴρ 

στωδνε ἜΔῈ μυϑέοϑο “εμιναμεῖμος ὡςσεκελώω- 

ῷασῖιτοι υνμῷκε καλυκώ-σι δος ᾿Ὕ γονμον ἅψαι . 

ἕ ̓  προζλ εψαιετιαουσὴμ ὅρος κατα 4μιεμον Ὅλη - 

ῶλεκεν ἐξάτσες κιαὶ ἐπ δξεοι αφρονὶ ϑβυμιῶ 

ὧν φιλόστηλ μιῖγήμας ἐν σεῷαψω κυϑῥάκ, 

φάς σε χολωσαίμεμος βωλεῴ ῥολόψτι κβϑουμῶ - 

᾿φρατταιτοι “σα γα. - σνϑδιε Φρεσὶ σκοὶ νοῖσας 

Ἴσ' Χο, μιιζξοψόμεφε- “ϑεῦγαξεσοίφεο μιιυιν - 

ς φ-τοῦσ' ̓ ἀἶξε “ρος ὀνραψον ἤψεμιοεμτια- Ἡ 

Χαὶρ ΕΞ ϑιώ. κύτροιο ἐν κΤιμιέμης μεδέουσα.» 

οδυζλ ἔγὼ αρῷ ἀμενος͵ μι Όρα βκσομ αι ἁγονε ες ϑμεψον . 

εις τιΐστίω. 

Ἰ2λ οἴω Ἀρυσοστεφα γον καλὴν ἀφροξλύ την 

ἀσομιαι οἩ πσαάσης κνσρον κρδεμ γα λελογχῳ 

᾿φμαλίκς - Οθιμεῖν φιῷνρον μεέψος νΎρου αἰμτος 

ἡμψάκεμ καα κύμα, “σολυφλοίσ!βοιο ϑαλσσσης 

ἀρῶ ἐμὶ μαλαικῶ «“τὴν δε χρυσαΐμνκες ὥραι 

᾿εξαγτααπσασίως. διῶ μβροτα. εἰμιαΤα  ογαμ - 

ρα “ΤῊ 2Ὰ ἐἔσαϑα να τω πεφα γὴν ἐὐπτικτομ εϑηκαν 

ΚΚαλ᾽ν Χρυσῴην. «ὠνῶλε τρητοισὶ λοβοϊσῖν, 

ἀμϑεμορήχαλκον χρνυσοοϊε στ με κεμιττος οὐ 

Ὁ φριῶξα μφα. “σαλὴ καὶ χηϑεσὴν αργνφίοισὶν 

Ὁρμοισὶ Χρνυσεοισιν ἐκ ὁστμ ον, δισί τσ αὶ 

δος κοσμιοϑίω χρυσάμσσνκ ἐςδτσ τ ιοὶ Ψ 

ἐς Χόορον ἱμιβοεῦτα. ϑεών καὶ Ὡλώματα. πάρος -᾿ . 

τα] ἐσ 42. “παῖ α “ὦ δὶ Χροΐ κόσμιον ̓ ϑηκαν, 

ἡγον ἐςαϑαμοαΐτονς- διαξνανία ζοὐΤοῖ ἰὩιόψτες, 

χϑοὶτεῶν ἐξιοωῦῖ ο καὶ ἡρήσα μτ'οὐ ἐκαςσχος 



ἅψαι κου ρων ἀλοχον κιοὰ οἱ α 2. ἃ Ὑεοϑοα 

ῴῶλος ϑωωμ Φοζίες Ἰοπεφαΐγον κυνβθβφις - 

Χχαι Ἰρελίεο βλεῷαρε [λυκυμλι Χχε- Ὡς αὙὝΩψΙ 

εκιν τοῦδε Φερεοϑαι - ἐῶν. εὕἰωον αοιζλὼ. 

αὐἹὼρ ἐγὼ κιὰὼ σ΄ (ὁ καὶ δλμε μυμσομ αοιζδλας . 

Διόνυσος Ἦν Λπογαὰ 

Ἀμφὶ Ὡ ϊώγυσου σεμιλης ερὶ κιῶδεος ὅοψ 

ϑενμσομαι ὡς ἐφαΐψα παρα. θιμᾶ λὸς «Ὁνγέτοιο 

ἀκταὶ “ρΡΟΡΆΚΤΙ μεημὶν ἀγὸορὶ ἐοικὼς 

“σρώβηβη «κα λα δὲ διοσ 4077. εθφ ραι 

ἱζναΐψεα. .Φαΐρος δὲ “σὲὶ “ρα ροὶς ἐχεμώμοις 

“οορῷνρεον. το χοξεάγδρες ἐνοσέλμεον ἀπὸ ψμὸς 

λκισὼ “σρογέψονϊ Ὁ βοῶς ε ἐυὶ οἴγοπσα. “τυ γντοον 

“τυρσαμοὶ. τούςζξμγε κακὸς μόρος «ὅῶλε ἰδιοες 

νάνσαῳ ἐς δίγηλονς. .«τοαύχαξν ᾿θκεβορον . δι ξαϑἰέλό ες 

σαν υὶ σφετέρης γηος κε χάρμμαψοι ἡ“τρ- 

ὑὸν γείρδεῖμ ̓ φαυΐο 2 όρεφέων βὰ σἸλῆοων 

μα καὼ δεσμοῖς ᾿ϑελον. Ἂν ἀργαλεοισὶ - 

“πονῶ ονκ ᾽σ' χῶνε δέσμαι λν γο ̓ Ὡ α -ποΊμηλοσ' ἐπ 17 .Ψ 

Χάρων ϑεσσοδον «ὁζλὲμ φδιαωμ ἐκ αἰβκτοο 

κ. μασι κυνανγέεοιση . κυβῦῥψιστοις ὅνε ϑοῖσας 

ἀωστιῖκα. δὶς ὑτ ἀροισὶῳ ἐκέκ το φώμμσοεμστοε . 

αἱμιυῖοι στοῖμα. τ ύμϑλε θεὸν 2 εσιμ. ὅν ε8᾽ ἕλόῆες 

"κα βτ' δον ουδὲ Φερήῳ διιωσται μι ναῦς ὄν γνς . 

"γῶρ Φενε δϑεγεαὶν, " ' ἀργυρότοξος: πτόλλων͵ 

Ἀε πσοσλαωμν δ ἐσ ᾷς ον ϑυήϊοισι βροτοῖσιν ' 

Ἵκελος «ἀλλα, θεοῖς δὲ ολυμ σία. δώματ᾽ χουσὴ « 

ἀΛλα γεταύϊονς ἀφῶμεν λυ ροῖο μελάψις 

αὐτίκα. μΧυσὶ χέρας ἰαλλίσε μστο ̓ Χολοθᾷς 

ὈΡσΉ Ρ" ργαλέονες αν ἐμιους κοὶὼὶ λωαλάσσα. “σολλιυ 

ε ῷα“το . τογδαρ χοὸς πνγδῶ ἐνσα σε μύϑω . 

Ὡλωμόγι ονρου ὅρα «ὐμ 2. τοῖον “ἑἌκεο μκὸς, 

συμπσα υϑτοσλαλαβὼν. ὈδοεΩΝ ὄυ ταν διρεοτὶ μελίσά͵ 

Ἄσσομαι ἢ δ ΨΩ. ον ἀφιξέσαι ἦ ὅγε κύσρο υ, 

πες ὑπεϑβορέους ἰδέκα χέρω ἐς δὲ πελάσχίω, 

᾿κσοτερᾷ ἀξ,εῦ-Ῥέ Φιλους χκι αἱ κἸημα τα. ““αῶἔ α-, 

ὄνεττε κασ᾽γντοους ἐσσᾳ ἡλεν ̓ Ἔμιβαλε Ὡλαίμων - 

ς “-σὼν . ΠῚ] ἐκοὰΣ στῖομ “Λκώρμο νμὸς δ 

᾿ἐμιουνόνσζ  γεμος μισου ἱσίου - ἀμφὶ ἀρ ὅσλα 



καταψυσαν “τὰ χα δέσφιν ἐφωμέξο θαυμιαΤὰ ᾿ερία- . 

οἴψος Λαδὺ πρώτα. ϑοὼ ἀγὰ νκα μέλααψαψμ 

ἡ ιυ-υῦῖος κελαρυῷ ἀινώδικε . ὠρν οὐ μὴ 

ἀμβροσίη “ναύταις δὲ “ταφος λαβεσσαὐϊας ἰδιοῦας . 

αὐτίκα 2. ἀκρότατον σα ρα σίου ἐξεταγνοθη 

αμσελος ᾿μϑα. καὶ ἐμβα. . καΤεκριμψώγἼο Δὲ συ ολλοὶ 

βόσερνες -ἀμφῖοον δὲ μέλας ἡλίοσ 5: κϊοσὸς 

ἀυθεσ “ηλεβάωψ . χαρίφεξ τὶ καρὸς ορώρᾳ . 

“σὐῆες δεσκαλμοὶ σεφαΐγους ἐχον - δ ἐἴϊζ ὀγες 

ΜῈ ὅλ (ν “τοπτ ἐυῴτα. κυρῥυνητίω ἐκελάδουν 

Ὑησυελαίαψ- ὉΖἀρασφὶ λέων γένετ ΨΩ οδὲ νιὸς 

λάγνος ακ ρὅϊαύτας.. μ[αὩξεβρα χῳ- ̓ φρλα ρα. ΠΕ 

ἀρκίομε ἐπσοίμστεν λασϊωωχεμα στημ α7α. Φαιγων, 

ΨΩ ἐπα μμαῦα.- .Ἀεωγῶν εσσιὶ σελμαῖος ἀηέψον 

ἀμὸν υπυῦῶα ρα Ἰδοὼψ «ὁ ας “σρύμγαν ἐφόβηβεμ . 

αμφὶ κυβῥρμησοημδ εσαοῷ ρογνα. θυμὸν εχογῖα. 

παψ «ρ ἐκ“ λΎΕΡ" ες" ΟΩΝ ἐξασσίμης ἐπσοροῖσας 

ἀρχομ' εΕἈ᾿ -διῶλεθν ρα. ζε κακὸν μόρου ἐξα λυ οὔῖες 

“σαῦες ὅμῶς “σι δὴο αὖ ὌΝ ἼΏλοΥν φεο'λα. Ὡιαψ . 

Ὡλελφι με Ὡὰ: ̓ἐγεμογῖο. "κι νδ ίντν μῶν ἐλεέκσως, 

᾿ἐσιχεβε, καλεῖν ἔθηκε Ὁ ον ιδνν «τοτερμῦβομο 

βαρσᾳ ΟὟ κα τωρ “σα μῶ κεχα ρισι με θυμῶ . 

ἀμὶ2. ἐγὼ Ὡιουνσος ἐρίβρο;εος ον τέκε Τρ 

[ΚΚαδικεὶς σεμελη 2 τος ἐμ φιλο μἴγο α-- 

χα! ρΕ “ἰκοςσεμέλης ἀνώσσιδιοος «ΟΥΩΝ ἐπτσν ἐστὶ 

σ΄(ογε Ἀηβόμε μον, γΆνκ δὼ κοσμινσαι ποιζλίω - 

Θιξ ἄρεα. . 

ρες ὑυϑμινετα. βρίσάρξατε Χρυσιοπσηληξ, 

ομιβρίμιόθυμε φερὰ ασὶ “υολιοσόε χαλκοκορνςω, 

“« αιρτἕο Χχάρ ἀμοίηϊε δορνοϑ' ἐψές" ε ρος ὀλνᾷσπον 

υἱκης ἐν ολέμοιοπσα τὸ σωμαιρωγεβεμίῖσος, 

« Ἰρίοισι τον ραψψε, δ και αὐτῶν γε Φωστῶν, 

ἰὠορίης σκητήονχε, πουράγηεα κύκλον ελίασγων, 

αἰθέρος ἐτῇῖ ἀὐεόβοιξ ψἱ ἱπβρεσιν - ᾿ψβαΐσε πῶλοι 

Φαφλεγέες ἔν ταύτας υσσὲρ αὐνγος «κέν ἐχονστ, 

ΚΚλύϑι βρότῶν στΐκονρ Ε δοτὰρ δυβαρσέος" πβες, 

σσραν καῖα αἴλβων σέλας υξέθενε ες βιοτοήϊ ω 

ἡμέρην γι ὐνκαΐρττος ἀρηῖον: ὥςκε ὯΔ υνολ μος 

σ΄ δ, ἐοϑ’σα κακότη α. -ἰκρὼ Ὡσυεμίο καρ ὅν, 

ἘΤΕΤῚ 



ζὰ Ἂν χὰς ἀπαῖηλου ὑσογνάτξαι Φρεσὴν ὅρμιω, 

θυμοῦται μεέμος οξν κατΤισχεέμοεμ- δερἰερέθησὶ 

φυλόττδος κρυβῆςε κτλ μβαιψεβ εν": γα »γὰ βάρσος. 

“λὸς μάκαρ, ̓άρηνης τε  μεμήν ὧν ἀπὴμ οσὶ βεσιμιοῖς, 

Ὡνσιμιεμέων “προφυγοῦϊ α μιόϑου κῆρας τε ἐβίαιονς - 

ξιςξ ἀρτοεμεῖψ . 

ρτ μον ν νά ονσ-α. καισϊγνητίω ἐκα τοιο 

“σαρθὲν δῇ ἴο »Χέαιραν ὅμιὀτροῷον ἀπσόλλωμος 

9. ΜΈΘΡΣ ἄρσασα βαθυσ- Χοίγοιο μιεληστοῖς 

ῥίμφα. Ὁ ὁ σὸν μος “πταγχρύσεον δίρμεα- διώκ 4 

ἐς κλάρον αμ'σελοεοσαν 99: ἀργυρότοξος α“πολλὼψν 

ΓΕ μἰμναζωνὲ ἐκ «Τηβολον 1ο λεεσαβθ . ᾿ 

καὶ σνυϑὼ ύϊω Χχαῖρε- «ϑεω μα πὰ στ ἀοιδ - ἱ 

Τὰ ἐγώσε “σρῶτα. καὶ ἐκ σέϑεμ ἄρχομαι ἦν . ᾿ 

σόν Ὡιεἐγὼ αἰ ρξατιεενος; μΕξαβήσομαι δου Ἢ ες νμρομ . ἱ 

εις: αφροῦον τω 

νπρογενη κυϑερήα νὰ 4φσόμιαι «ἡ ἅτε βροσιοισι 

μιήλὶ χα. δῶρα. δι δνωσην ἐῷ ἢ μϑαθῶ ὌΝ “προσώπτ 

ἀκῳ κήϑια 4 καὶ ἐῷ ὑμιβατοον Φερά ἀγϑος ᾿ 

χαῖρε θεα. σα λαιμεῖψες ἐν κΤιμεέμης "πε λέονσα., 

κα σαάσης κυσσρου .Ὡοςζιῖμϑόεοσαν αοιϊζλίω- 

ὠὰ ρ ἐγὼ καὶ σφο κιαὶ ὄνμς μινησομιαοιζλῆς . 

ἔις αἀϑηψαιμ Ὁ 

ἀλλαϑὲ «ϑηγοίην ἐβνο ὑτολὶν ἀρ Χοξὰ 45. ἂν 

ῴυὼ .Ἡσὼω ἀραὶ ̓μαλά “σολεμλια, ἐργα, λδ 

“υ ϑϑόμιεναιτε “σολιες αὐηήτε ““τἰ(ἸΙόλεμοῖτε. . 

κατε ρρυσαῖο: λαὸν ἰόψπτατε νἱοσομιεμόμ-τ-Έ. - 

Χαὶ ρε ϑεα.- Ὡλοκζία μ μι ἐν "Ὴμ δυϑιωμοψίηντ: Ε- 

Ε ις Ἢ βου 

ΓΝ αφϑω Χρυσόϑρογον ἣν τέκε δέ: 

αϑανατημ βα οἷλέαν νος ρο Χον δ λος ἐχονσαψ, 

Φηγὸς ἐριγϑλουτοιο κα στ γνατην αλο Χόνπ-Ε. 

Κυὰ ὸ ρὼω οἷὰῳ “ταῦ ες μάκαρες κατὰ μακρομ ὄλυμσσομ 

α- μεεμοι τουσὶν ὁμιῶς 2.1 πιβσϊκ βαύγω - 

δις ήμήραψν.- 

ἐμενπερνκομ. ον σεμιυίμ ϑεους ἂρ Χορ 2 ἐν 

αὐἹὼ καὶ κου θὰ “αϑικαλλεα. Φῥοεφομάαν . 

Χαῖρε ϑεὰ καὶ τίωδεσαου πολὶμ ἄρ χει οιῶλῆς. 



ὙΠ ΝΜ ΝΟ ΨΥ ΨΎΨ. ν  ΎΎΥΠ 
Ψν 

ξις ἐν τέρα. ϑεῶν . 

“τ ρα μοιπσαγωμτε ϑεῶν σα νων τὰνθ ρώπσωμ.. 

νμνᾷ μονσα. λίγα. Ὡλιος ὃν [αστηρ μείωλοιο . 

Ἡ ἡ κροτάλωψτν μησάγων “τα. ΧῊ βόλον εν Γ ὅμος “ὑλῶν 

᾿εὐα δε . ΜΏλ λύκων κλαγγν Χαροσσομτοε Ἀεομσπτὼν . 

ὃν βεαύτα Χϑεμτια. κι νλμεμτες, ἐμαυλοι : 

Κὰ σνονθὰ ὥνσττω Χαῖρε θεαιῶέ δίμο:- “σα σαι χοιλῇν 

ξις ἡ ἐραιελέα. λεονστ θυμὸν . 

ρακλεα. Φῖὸς Ὅν πῴσο,. αι, Ὃν 2. ΕἾ ̓ἄρίτον 

Ὑφνατευὶ χθονίων ϑηβας ἐψὶ κι ἍΛΙΣ ὁροισὴψ 

ἀλκμνη μῖχϑήσα κελεψεφεὶι κι ρομιωγὶ . 

Ὃς ΌῬ 'ν μὲν καῖα. γαῖαν αϑεσφαῖου 2 ἐβαΐλ αοσαν. 

“λα ζὁμεμος -σομσσησίμ υόδρνοϑ πος ἀνα κῖτος . 

“σολλα. μὲν αἴος ἐρεξεν ἀ“ταίοϑα λα ““σολλαίλαμεητλη - 

νων ὯΝ δὰ καΤα καλου εὸ  οαγιφοεμστος ολύμιπωον 

Ἔ] τ σομομος καὶ ε χά καλλισῷν 'θουν ̓ αβὰν - 

χαὶ ρε ἀγαξ “λιὸς δὲ δου 2ὲ «φέγηρτε καὶ ὄλξομ “ 

Ειςεὶ ἀσκλισσίον. 

πῆρα. μόσομ ἀσκλη στον ἀρχολία φδ ον. 

τὸν αὐ πσολλωψος “τοὺν εγήγψαΤο Ὁ ἴα, κορωγὶς - 

Ζλωτίω ἐν πσεζλίω κου ΡΗ Φλεγνον βασῖϊληος.- 

Χχαΐρμα. μι ξγαγϑρώποοισι κακῶὼψμ βελκτκροον άωψ ὃ 

Κὰσν σν μὲν ὄντι Χαῖρε αγαξ, λίσσομαι ιεσ μοι δ 

ξις Ὡϊοσκονρους - ' 

ἀσορα καὶ “σολυῶλ ἀκεχςσεο μοῦσα. λίγα Ἶ 

τοωωδαρίδας δὶ ζ'γος ολυμ-υ ον ἐξεγέμομσττο Ξ 

ἐέδυε ςτυσο]αυγέτου κορνφπετέκε “τ ὐτοια. λέδδνα 

δοδεηϑήσα. κελαίψιφεῖ κρογιώψι - λάβρα ὑπσο 

Χαρ Φ Τωωϑδὰ ρίο᾽ αι: "τα χέων ἐσιβιτόρες Ἰπστ ων » 

Εις: ἐρδεὴν . 

ρμεῖν αφόνω κυλλάψιου ἀργήφομτοην . 

Κυλλήνης μεϑεομα. καὶ ἀρκα δες ““ολύμἧηλον 

ατίελον αϑα γαύτοων ἐριουώτον ὀρτέκεμαια - 

: ἀ΄“τλαντος θυ. αὙΤῊρ λῖος ψν Φφιλόστοτι μιγᾷσα. 

«ἰδιοίν . μακάρων 2 ἐθεῶψ ἀλέήνεν ὁμίλου ̓ 

ἄγτρω ναιάονσα. “σα λισκίω ̓ ϑα. νέρογίαν 

ὑϑμφα ἡ σλοκάμω μἰσίεσικ το γυκτ ος ἃ μϑλ γώ . 

δξπεκαταςλνκνεὶ ὑσυψος ἐχοι λέ κώλεμοψ ἥρημ - 

λάνβαγε Ὡ.ι αϑανούτονεῖγε βεονς δγιστους “ταγθρώπσους : 

ΕΛΕΤΗ 



Κὰ ἘΠῸ μὰν ὄντ χαῖρε αῖος καὶ ἃ μιαια δος κν ̓ 

σόν 2 εγὼ ἀρξαίμιεμος μαΕιαξζίσομα δι γον ἐς ὑμψον » 

χαὶ ρέρζεν χαριὸν ὥστ “εἴα κτορε Ὡιώσποορὶ ων - 

εις σα γα. “ 

μῷιμοι ἐρμ (κα. Φιλον Ὑόμον ὑνεσσε μονσα; 

σι γοσσοδὰψ Ὡϊκερωτοα. Φιλοκροττου ὃς ταγασσϊόσν 

δι δριμταμνδὶς ᾧουντα. Χοροηϑεσι υν μφαις, 

αὐτο καταιγίλισο ς “σεττρης πῴβονσὶ "καἵρηγα- - 

“σα μαγνακεκλόμομαι νομιῖομ ϑεὸν α γλαεϑέήρου . 

ἕω Χμμεμϑ ὁς πραψοα. λοῷον νἱφοεμσττα. λέλογχεΕ . 

Κὰ κορυφὰς ορεὼμ κα πΟπρήεμττα. καἀΐρηψα. - 

Φοιστοα. .-- ἐὑϑα. καὶ ἐμϑα. ὡλισ. δωπσκια. “σνκνὼ Ἂν 

διιοσσελλλν ν ῥθροισίν εφελκόμ γος μιαλα κοιοῖν . 

ὄτραῃ “κω πα ττρησὶν ἐμ ἡλιβα τοοισιὶ Ὡλοιχψᾷ- 

ἀκ ροτια ΤῊν κορνῷην μηλόσ κού ον σαγα βώψωψ ἃ 

“σολλα κΊ2  αἰγίμοεμττοα, Ὡαιεδιρα μὲ ὄυρεα. μα κ, ρα... 

“πολλά κὶῶλ εν κρημοσὶ ΖΔ τηλασε ϑερας ἐμαιρωγν ν 

ὀξέα. δὲερκόμεμος πότε 2. εασσξος ἐκλαγεν ὅτου ΑἾτ 

ἀκρες ἐξα ψιὼν Ὡιονάκων υσο μοῦσαν αθνρὼμ : 

νδυμοον : ὀνκα ψτομγε ““αρα διραίμοι ἐν μιλεεοσὶν 

ὀρυῖς . Ἥτ' ἔαρος ́ “σολν αυβεος ἐν “σ΄ Παλοισὶ 

ϑρημομ σαϊπρροχέονσα. Χεᾳ μελίγ ὙΡ “οἰζδην - 

συωδεσφὶψν στε ὑϑμφαι ὀρεαῖα δ ες ἜΘΥἢ ταὶ 

Φοιτοῶσαι “συκνα. “υοοσὶν ἐτιρερῆμμι μελαγνον ὁ Ἂς 

μελτσογττι- κορνφίψῶδε ϑισίμα γέρο Ἢ ΙΧ ὡ- 

Ὡλαἰμιον -ο- θα. ΠΒΕΙ ευϑα- χορῶν στ ότεςς μι στογ' ' ἑρπσὼν 

“πυκνὰ -σοσὶν 2 τευτί. λαῖφος 2 ἐσσὶ νῶσττα δ᾽ α Φοιρον 

λνγκὺς εχ αι σρμαιν αἰα λλόμεψμος Φρενα, κολυαῖς 
ἐν μαλακὼ λάμψι, στοθὶ κρόκος να κὶν δ 

ἀϑ,ώδλας θα Ἄέων καῖαιμιίο [ται ἃ ἀρ τ ΡῈ “οἱ ἩΡ 

ὡ μι γδυσὶν νῚ θεούς δ θθοβεε κιοὶ μιαυκ ρὸμ ὑλγηίς τοῦ ἅ 

δον ὃ. ἐρμιῴ ἐρϊουκῖον εζο Χον δνγων 

᾿ρψεσσον «ὡς ὀγάυσαοι ὶ θεοῖς ϑοὺς αγ[ελὸός ἐς . 

[και βόγις ἘΚΕΥΘΥΥ -«σολυ-σϊθνα κα ματέρα. μἤλωψ 

ἐξικ οὐ μϑα. ὄνεδι ποέμεεμος κιυλλημίον ἐστὶν - 

᾿υϑ'γεκαι ϑεος ὧν “ζα Φαρόσεοριχα μῆλο. ἄνερ 

νδιρὶ ““αρὰ ἔγκστοῶ - βαΐλε [ὼρ ποβος νγρὸς ἐπελθὼν 

νύμφα ἐν-σλοκαΐμω δένοσσος φιλοόττοκτιὶ με γμα « 

ἐκ. τελεοσεία μον θαλερὸν «“εκεῶνε με αὐροϊστν 



ἐ ἐρμ αν Φίλον ον ἀφαρ τα πωσσον ἸὩΔ ίοϑαι - 

αἰγίτυ δι " Ὡλτκέρωνα. “πολύκροτου ἡ δυγέλωστα, Φ 

Φάγε β διά ξαα; λίτσσεν 2ιαρα. σα Τα Τιθέμν « ᾿ 

“αῆσε [ἀρ ὡς τόνδε σΟ μὰ ἀμ φλιχον μυ γέμέομ ᾿ 

“τ Ὁ ἐρμῴαςε ἐρίουιῆος ̓ᾷε Χέερα. βηκε 

δ εξαμ. ἐψος .«Χαΐρεμ Ὡἐμόὼ -οἷϑιιώστα. δαίμων ἷ 

ῥίαφα 2 ες ἀθαψαστων, ΩΝ. ρα-ς κι επτσα δα, καλύζας 

Ὥλέρμα σῖψε ἐὐπανκἴγοϊσῳ ὁρεσηκώοϊο λαίωον - 

“ἂρ “Ἀε ἐφ κερὶ καβιςε καὶ δηοις αβαγψαΐτοοισὶν- 

Ὁ (ξε ΣΝ κονρον ἐὸν σαμτς ὥαρα. θυμὸν ἐτόδῷϑομ 

ἀϑαΐψαῖοι - “δία λα: ιδβαΐκ χάος Ὡλιοψνοσος- 

“σανα Ὡεμῖμ κα Λε: κον, ὅστε Φρεμα- σὰ σιν δα ξς 

Κὰ σνανρῳ ὄντω Χαῖρε αγαξ λίσσομαι ΖΔ ἐσ αοϊοδ ἢ. 

ἀτὰρ ἔγω καὶ σφο κα δὴ με μινησομ. αοἴζδλης ἢ 

εις" κῷοιετον . 

Φοισου κλυτπομισον α42λε ἐο μονσω λ' γα. ᾿ 

ὃς μα. αϑημώαης γλωμκώσιιϑος αγλα ἃ 'εργα. 

αμθρώπτους ἐλ δα ξεν ἐσσὶ χβοψος . δὲ τὸ “σταρος τῇ 

ἀψπροις ναι ταίασκομ ἐμ ὀυρεσὴῳ ἀυστσε ϑέρες . 

νῶν Ὡλὲ αὶ πΦωστον κλντϊεχγην ερία. δια ἐμτγεες 

δηϊδίως ἀιῶψα “τελεσφόρον 4ς ἐμίαυστοον, 

ἀπδονὴς Ὡλια[ονυσιν ἐνὶ σφετέροισὶ Ὡλὸμ οισὶψ τ 

Ἀλιλυϑ κῷομετε 2ιῖδον Ὡξτι ρξτωμα καὶ ολβομ . 

Εἰς: ἀσσόλλωγα. . β 

οἴβε- σὲ μὲν κὼ κυκμος ντὸ ὁπῆερνγων λίγαςφδιει 

δ" Χϑη ἐπὶ ϑρώσκωψ πόα μὸν --α ρὰ Φινμεμστα 

“σαμήου - σε. ἀοιδὸς ἐχὼν Φόρμιγία. λίγήαψν 

ἡ δλνέξσσης ξουῥ ρα τὰ καὶ ὑσαῖου «μὲν ας. 4. 
Κὰ σιν λλὰ ὥνσπω χαῖρε ἀγα ξ΄ ἵλαμαι Ὁ λισαοιῶλ » 

Εἰς“ σοσϑῶγα. - 

μφὶ ποσήδαωγα. ϑωὼν μέαψα ἂρ χοιῤμήδευ μ 

Ὑσῖνς κίγιταρα. καὶ αὐσίρυρεπιομὸ βαλάσσκς. 

σσόμστῖου ὃς ϑ'ελικώγα, καὶ ὼ ἄψρᾳα εἰς εχά α[ςὡς- 

οιϊχϑαστοι ἐγγοσί [σις ϑεοὶ τμεην ἐδα σαψτο - 

ὑσσντε ιμιστὴρ, ἐμἔψοι »σῳτάρατε, ὑμὼμ «. 

χαὶ ρέ ποσδοΐον Ὑσαμο Χε δ χαῖσοα, ́  

Κὰ μαΐκαρ ἀδ,μενὲς ἡ ἡτορ, ἐχὼψν πλώονσιν ἄρκηγε β 

ΕΤΈΤΠΙ 



Εις Ὡλία . 

ψα. ϑεῶψ “τὸν ἀερῖσον ἠσομαι ΝΩᾺ μιέγίστον . 

ὄἄψρνοτοα.. κρῴορτοα.. “πελεσφορορ. ὁςτεβέμῖσι 

ἐγκλιϑὸν ἑζομ ἐμὲ -«συκίμους οαάρους οαρί 4. 

Α ἱληϑάωρνοτοα. »ροψ᾽ νη κυζλίσε “-εγῖσΕ. . 

ξιε: ἐσίαψ - 

εἶν 'κσττεα μα κῖος α-πόλλωγος ἑκα τοῖο, 

σσυθοὶ ἐ πίαϑεμὶ ρὸν δόμον ἀμφιπσολά ἠς - 

ἘΠῚ στῶν ““λοκαμωμ α-σοληβόχαι νΎρον ἐλαμον . 

{ Χέεο “τογάχοψα: οἴκκον ταστρ Χέεο θυμομε χουσ΄α, 

σὰ δὶ μιν τόση χαύριν α μοπσαόσομ ἀοιδα . 

6 ις μούσας Κὰς α΄“τόλλωψα. . 

ουσάων ἂρ Χχομιαλ α΄“ ὐολλωμος τε ὡιιὸς τεο 

πὰ εξ Ὑὲρ μουσαίωμ καὶ ἑκηβόλον ἀ΄-υὐλλωγος " 

ἀγῶαρες ἀοιδλοὶ ἐασὶν ἐστὶ Χθοψὶ καὶ κιϑα-ρἱ στοὰ . 

ἔκ Ὡιὲ ϑιὸς βα στλῆες . ΩΝ οΆβιος μτῆῖγνα. μιοῦσαι 

Φιλωγντζαι Ὑλυκερη ὅι ἀπὸ “ὐ μαῖος βεφ ὐῷλὰ. 

χαιρίσεΤόι γα. ΖΑ ἴος καὶ ἐλέη τῖμίσα τὰ οἱδὰν ᾿ 

«ὐορ ἐγὼν Ὑμέωψτε καὰ ὄας μυησομαοιῶδλῆς. 

ξις Ὡλιομυσου - 

Ἰοσογκοζεὴν ὩΑ Ἰόγνασομ ἐρίβρομεον ἂρ Χομ αι ἤ2λεῖν 

Φηνος καὶ σεμέλης ἐρικυϑέος ἀγλαιου Ὅοψ 5 

ὁ μῬεφον ἀἡνκομοιγυμῷαι “παρὰ “σαλὸς ἀψα.κῖος. 

2ιιξάμιεγα κὀλσσοισί καὶ ἐμδινκέως απτταλλον . 

υύσσας ἐν ἵν ἄλλοις Οζα ἐξίσο ““αὐπρος ἐκνστὶ- 

ἀγτρω ἐμ δδιδᾳ μαορρίϑμιος ἀὐϑϑαναύστοοισὶν 5 

«Ἱῶὰρ ἐστ φδκ “τ ὐνδὰ εθεὼ “σολυν μιυου εθρξαν 

ὩλνΤοτεφουτιφεσκε καϑ' Ἀκεῦῖα ς ἐναύλους 

κῖοσῶ καὶ Ὡιαφρι ““ευνκασμέμος ΟΝ ἐπσομστο 

νύμφαι. Ὁαεεξεγῷτο βρόμος 2, ἔχε «ασέον ὑλιῳ . 

Κὰ συϑν Ὄντω χαῖρε φαλυδωφυλ᾽ ὡ 2 τόγνοσε- 

Ὡλὸς “ὐήμιας χοι προ Ρ ἐς ὥρας: προς Παζδν ἘΡΕ Ά 

ἐκ πο ϑ'ωραίων͵ ̓ ς σε, ἑσολοψα ἐψιωωους ἃ 

Εις ὰ Ἐερετ μη. 

ρτεμῖῳ ἃ εἰόνω Χρυσπλακαΐῖον κέλα δάμη - 

“στα ρθέμον «αϑϑ οἷνῳ ἐλαφηβόλον ἰοχέσιραψ, 

σὐστοκ α σιγψίττην βερμεκέο ον ἀπσόλλωμος . 

δ κα-τορη σπκισεμστια: καὶ ἀκριας ἀγεμιοίοσας 

αγρτδυσομέμη σα γχρύσεα τόξα τιτοὶγᾷ: 



. 

ἐοτεμ πσο συ σονοεῦζα βέλη βομᾳ δνε καάρηψα, 

υἹηλὼρς ὀρέων - ἰα χε εευϊ δασκίοον νυ 

2 4υοψ᾽ ὑττὸ κλαγγης βηρῶψ- Φρίον 4 δέτε γαϊα, 

“σοὔ]ος ἐἰ χϑυόής- ἩΩαλκῖμον Ἀ“τορ εχουσα 

σαύϊα εὐ τρέφίσται ϑηρῶψ ολέκονσα. γενέθλίω - 

ὠὰ ρ σιὼ τ ρθὸν ΗἩ θηροσγο πος ἰοχχέσιρα. . 

δυφρλυν δε υόομ, χαλασασένκα μυσέα, “τόξα. 

᾿ρχά-ιε ἐς αὶ εἰα. ὀκνῶ εα. καστγνητοιο Φίλοιο 

ᾧοιϊβονυ ἀσπσόλλωμος͵ διελφῶν φς “υἽομει. Δήμου 

»εονστῶν καὶ χα-ρίπωμ καιλὸν Χόρον ἀρτοιμεουσια, « 

'μθα. καῖα.κ. ρεξεαύσασα. πα λιψῖ μαι “τόξα. κοὶ ἰους 

ἡγῴται Χαριεῦτα. ν᾿ χροΐ κόσμον Ἔχουσα., 

ἐξα ρ χόνσα. Χόρονς- .οὐὩΝ ἀμθροσίν! ουϊήσαι 

υμνάυσὴ λησττὼ κμιλλίαφυβομ, ως σκέκε “σαιζλας 

ἀϑαψα των (ρυλητπεκαὶ ᾿ἐργρξεα σὴν ̓ εξολ χαρίοους 5 

χαράτε στέκυϑα. Ὅλος καὶ λητοὺς ἀν κόμοιο- 

αὐἹὰρ ἐγὼμ νμιεωψ καὶ ὄης μῳμσομιαοιζδης ., 

Εις ἀβημαμ- 

αλλά αθηψαίην κυδριὼ ϑέομς ἀρ χορ έν 

τλαυκῶσσιν “σολυμῇ τ με ήλι χοῦ ἡσπορ᾽ ἢ χονσον 

“σταρθέμον αὐ δοίην ἐρυσιπτήολιμ αἈκπεοσαν, 

στρίτοί: μη - τῶ αὖος ἐγήμαϊο μιν α. ς ευς 

σέμψας ἐκ. κεφαλής πσολεμηῖα. πος χες Χονσαν 

χρύσεα. πα Φαγοομῖ α- σίας ὮΝ ε Χε “σαγῖὰς ὁρωρῖας 

αϑείψαονο - 2. ππροοϑεν Ὡαῖος ΑΥΡΕΨ. ΩΝ 

ἐοσυμέμως ω χων ἀπτταθαμαΐτοιο καιρήψον 

σήσα σοξω, ακογΊζα,- μεία.ς« 2. ̓ ρχελικετϑδλμρᾶτθη 

2 «μὸν νπομιδρίμεες γλοαωκώνστϑος- «ἀμ φὶ δ᾿ ἐ[α τα 

σμεβόλ λέον ἴα χησεμ - ἐκ μαβμῶας αρὰ “α οὔ7ος 

Κύμασὶ-ορφυρίοισὶ κνκώμεμος 'ἐσ’ Χο 2 αλμη 

ἐξα συίγης . πΗσ ΨΩ. ̓νυϑίομοςς αἴλαὸος ὑος ᾿ 

Ἰ-υτσουςωκυποδας Φληρου Χρόνον - 'φοστε κούρι. 

λετα τ αϑαγα τῶν ὡρέων βεοήκελα- “το χε 

“π-“αλλὰς ἐυϑημαιη - "γήθησε ΔΝ μαπήσα. ζενς . 

καὶ συλ Ὁύϊω Χαῖρε λῖος στέκος αἰγἰόχοιο . 

οὐἹὰρ ἐὠ καὶ σφο καὶ ὄγης μιγήσομ ἃ οιῶνας ἌΡΕΙ 

ξιε;; ἐσίαψ - 

ΡΝ τὰ “σαν ωψ ὧν ὡλώμασιν ὑ  κλοισὶν 

: ἀϑανάπτωμ τἐθεῶν, χα μιὰ ἐρχομιἐμωμταμβρώτσων 



᾿ ΕΑ ραν ̓ἸΘιομ λα. χεσρισβκϊῶλα τ΄΄μὼ 

καλὸν ἐχονσα. γερας καὶ τιμίω. ονγΎαρ ατῷσον. 

λαμ θγιντοϊσν μον“ρώτοι “συμα-τῆϊε 

ζσγῖη .ρ χόμεγος απτεν δά μελιηδέα Ομ - 

καὶ σύμο, «ργΦοῦϊ α. Ὡ τος καὶ μιαιαίῶδλος Ὶ 

ἀγίελετῶψ μακάρων Χχρυσόρρα τι Ὡλῶττορ ἘΣΎ 

ψαξρε ϑδώμαα κα λεὶ φίλα. Φρεσὶν αλληλοισὴν 

Ἴλαος ὧν πραίρηγε σὶω αιδὃὺῪὸϊντε Φιῖλισ- Ε. 

ἑαπὶν ἀμ φότῦοι γὰρ ἐυιχϑογίων «φθρώπεων, 

᾿ἀϑδότες ἃ πἰηκουνον χὰ καλοὶ γόωτ' ἐαχσεοϑεγκαι Μη". 

χαὶ ρε κρόγονϑ ἐύγα τῇ συ πεν Χρυσορρα πες ε ρέξης . 

ἀὐ]ὰρε ἐγὼν υμ. εὠὕεπκαὶ Δαμὰ Ἀυμσομιαοιῶδιις . 

{Εις γῆν μωστέρα, “πα ων 

αἰαυνσαμμτῇ ραν αφσορμία ἡνϑεμεθλον, 

συ ρεσιβέσον «ἃ Φερβά τὶ χθονὶ πα γνϑ' ὁπ όσεοψ, 

ἀδὺ ὅσα χβόνα. δίαγυστε ρχίἕϊαι ΚΩΝ Ὁσα αὐ οΨ, 

ΩΝ Ὅσα “τ]ὸ ων τοι τρῖθας φιρβέγωι ἐκσεθεμόλβου- 

ἐκσίοξν υπτοωϑδέστεκοὶ ἐνκαρτοι στ ἐλεέβουσ! - 

συστυτα, σ ὯΝ ἐ ἐχέϊωι διοιαι βίου ̓ Ω  α Φελέοϑαι 

ϑυκτοῖ)ς αυϑρώτ τ οἱσιν .λολβιος Ὅμκε συ βυμιῶ 

“σροῷρ ωψ στ μῆσᾳς . “τὠταῷβϑογα. “σα ας πσὲρ ἐστὶ ο 

βριθά μιυσφιν ἄρουρα. φδῥέσβιος͵ δε κατὸ γροὺς 

κ΄ τηψεσὶν δδιβηνά ΣΟΙ ΚΟΩΏ ἐμεσμσ-πλαῖα ἐοϑ λῶν " 

Ποῖον δ γομίπσι “σόλιν καΤο κολλιγυύαικα. 

ΚΚοιραϑβοισϑ ὄλβος ϑέσσςολυς καὶ σλοντος ὅμϑιᾧ. 

“Ὁ α!διες ὃ ὃὺ δυφροσεῶν ψεοῦνλει γι υζλιόωσι, 

“σαρθεμίκοὐτε χορο εν δεσαυθεσῖν εὐφρομὶ ϑυμεῶ 

“σαὐφουσα͵ χαιρουσ! καταν βεα. αλα κε -σοίης ὁ 

τ τοδὶ “στμησάς σεμνμ θεαὶ. ἀφθονε Ὡιάώμομ 

χαῖρε ϑεῶν μάπηρλο Χουραψοῦ το βο ΩΤ] Ὸς - 

ρόφρων Ὁ ἀγπώξλῖς βίοτον βι' κὰρ ἐσσα ζΕ ̓ 

εὐὐῶρε ἐγὼ κιὼΟ σ(ο κὼ ὅλης μιυῆσομ αοιῶδις : ᾿ 

ξις᾿ "ῖον - ᾿ 

Δξοψ ὑμγᾷν τς ας ἴος“ τέκος ἀρχεο μοῦσα 

Κα Αλιόσση ςφα ἐβούΤα: - τὸν ὄτιρυφαίεοτ α βοώσσ!ε 

αφναῖο γαιμξ συξαι δὲ κι οὰ ὀυραψον ἄς δὸ ἐμστος - 

γέρε γαρ ἐυρνφαΐ σαν γα κλατιω υτβίων 

οὕοκα στ γντίω ἊΝ ὁ τ πε κο ΛΔ μα. τέμψες 

λῶτε ροϑ ὀσσχω ἐν-σλόκαμοϊεσελλμ, ι ἶ 



ἐελιουντακαμαμτεσιφκελου ἀϑαγά τοῖσιν « 

ὃς Φαιυᾷ βμηστοῖ σι καὶ αϑαμαΐποιφι θεολ στ ν 

ἥωτοις ἐξ βεξαὼς . σμι ῬΩαγονῶν ὁ γε ὀέρκσαα ὅοσοῖς, 

Χρύσης ἔκ. κὸ ουϑος.- λαμ-σρώζζακτιμες ἀ“υωον 

«αΓἌδευ αἰλβουσὶ - “σα ρα. κρόϊα ων τε πρρέθήρε 

ἌοπῸ ΩΝ ἄσσο κραῖος Χαρὶῳ κατεχονσὶ “πρόσωπον 

“-"λουνγές -καλομ δὲὲσσδι Χροϊ λαίμ στα ἐοϑος, 

λεπῆονργες τύοια ἀγμέμωμ. υτϑζα ρσεψες, ὕστοι «. 

᾿ψνϑαρ γε στῆσας χρυσοζυγὸν δ΄ σρμα. καὶ σονς 

δϑεασεσϊος ἰτεμπτησὶ δὲς οὐρα μον ὠκεανόν δα. " 

Χαῖρε ἀνα ἕξ «πρόφρων δὲ ϑίου θυμιαρεοσαῷ Ε- 

ἐκ. σοῦ ἀρξάτμ ἐνος, κ,Ἄπστω μεβοτσων γέμος ἀγμο ρῶν 

ἡμιθέων - ὧν Ἔργα ϑεοὶ ϑμηττοι σιν ̓ Ὡλήξαν . 

Εις σἐλήμμω . 

υην ἀήδι αν “ταγνυσ τῆ ῥουμ' ασ τε πο 

τύπον σας κονραι κρονίῶλε εω ΖΑ τος ἴς τορες ὠζλης, 

Ἔν ἄπσο ἀιγλη γαῖαν ελίοσ 7 ἰὸν γραιορλιμῆος 

κρατὺς ἀ“σταβα γαύτοιο . ΡΕΣΝΤΟ ὍΣ ὑπο κόσμος ὁρώρεμ 

ἀιγλκελαμ-σόνσης- αἰλβέζξλυλα μι" ῆος ἀπρ 
ζ(.οτ ͵ ᾿Ὶ ) ἂν 2.» , 

χρυσεονασσο ερα μόνῳ ραν ὡτ κὰκ μὸ ὁ αορΐαε 

όϑ τανὶ ἀταὼκ εα γοῖο Ἀοεοσα μι ἐμ" Υβσα: καλὸν 

εἴξεαῖα. ἕοσα μιέμη “τ κλουγεα. 2.λα. σεληυη 

ζόνξα μέμψῃ -“-σ«ὡλους ἐρίαῦ Χχεμας αὐγἌδμτας 

ξοσν μ. ἐψως “σροτορωσελ αἷσνπ καλλίτριχας Ὅυσονς 

ξσασ ὶν ὁ χόμημος, ὅτε τλυϑᾷ μεγαις ογμ. ος, 

λαμσρώταταιταυγαὶ “τὸν ἃ εὗο μέερκε “τ ελεβωσὴν 

ὥρα γοϑεν͵ τεκξεὼρ φ βροτοῖς καὶ σήμ.α τοετυκαι - 

τη βα-τόϊε κιρογίῶλας ἐμίγη Φιλόσοῖίι καὶ ἄ γα. 

ΩΝ νπσοκνοσα μ έμηπσαν διίω γφματο κούριψ, 

ἐκσρεπες φ2λος Ἔχονσαν ὠνάαάϑαγα τοισὴ ζεοῖσ ὶ 

χαῦρε ἀψαοσα. ϑεὰ, Ἀδυκ λεμε 1α. σεέλερα, 

“σροῷρον ἐν-υὐλόκαμος- σέοζν ἀρχόμενος κλέα. φῶ ὧμ 

ἀσομίαι ἡμιίϑεωμ . ὧν κλφονσ' ἔργα τὰ οἱ οὶ 

διονσ αἰὼν ϑξα τ οὕτεςς ΝΣ πομα τῶν ἐροεμττων - 

ς ιε Ζαϊοσκονρους 5 

μφὶ Φῖος κούρους ελικώποιοδες ᾿ἰασῶβε μούσαις 

τοωδα ρίζλας, Ἄκῶλκς καλλισῷ ῷρον ἀγλαοὶ τέκρα. 

[κά σοραϑ!ὶ συ ἐλ θῖσον καὰὼ ΥΩ “σολυϑδάκεα. 

“τους τσοσταν γέτον κορνφη ὁρέος μιεγαίλοιο, 



μιχϑάσε φιλότητι κε λαψεφεὶ κρορϊωγὶ 

σωτῆρας τ κεππαϊζδλας  χϑομίων υϑρώπσων, 

ὠκιυπσόρωμ “τενεὼψ ὅστεῖε απγερχωσὴν ατλλοαι 

χάμερίαι καὶ ἁ “σοὔον αμιφλιχορν - δίϑλ α τὸ μμὸψ 

άςΣ, χόμεμοι κα λέουσι Ὡλιος κονρονυς “ἐγάλοιο, 

ἀρμεοσὶν λόδυκοῖσιν σα κρωτηρία, βαῖες 

“σρύμψαης- τ αγεμόστε "έγας ἜΝ κνμοα. θαλαΐοσης 

ϑέκαῖν ὑπσοβρυ χὶνν . δίὩλεξαταίγνς ε ἐφα ψησα μ᾽ 

ξουθασι τῆ βγεῖ ΩὩι ̓σαϑέρος αἴξα ὕες δ 

αὐτίκα ἐαργαλεωμὶ «γέμων καεσσουσαν αίλλας . 

ῷ 
" 

1 

ἐ 
ΕΚυμαΤαλλεεόρεσιαν λφυκάςξαλος ὧν “σἰλαΐγ εοσὶ 

γνώστας σπμιαῖα. καλά. σομον σφισιν «ὅδε ἰδοοσίες 

Ὑλθησαν -«ὠσαῦ οὩ οἰζυροῖο “σόμοιο 

Χχαρῶρε στρα ρίὩ  α7α. χέων ἐπσιβησοορες στον. 

αὐοὸὶρ ἐγὼν Ὁμιεὼν κοὰ ὅθι μινβοομι οιζδλᾶς . 

Εἰὲ ξίψους 5 

ἰϑιζοϑιε ξενίων ελζρηλεμον 2 ϑόμοῖο - 

δὶ πτόλιν ἀυτσγιὼ υύμεῷης ἐρα τοσσι δος Ἢ ἤρης 

ναίετες ἴλην « ᾿ς" σοῦλα ψάατον ν}ικόμοιο 

αμιϑροσῖον “σἱμοῦτες νΏλωρ ξα νϑον “σόϊα μιοῖο 

: ἐβρον καλα. βέοῦΤ ος «ὧν αϑαμαῖος τέκορο φὰς .. 

ΤΈΛΟΓΚ Τῶν Τὸν 
ΟἸΠΉΡΟΥ ΥὙῊΝ 

ΚΝ: ς 

Ἡ “τὸν ὁμέρον “σοἰκοὶς ἁπσαισα. ἐρντονπσωθᾷσα, τ Ἐπε Ἦλν 

ῷευ μϑὴν σωω δεῶ ἐψ Φλωριντήα,, ἀνα-λώμαριι λϑὼ τῶν ά» 

[νῶν καὶ ἃ αἰαβώμς αν δρῶν, καὶ “πρὶ λοίους : ἙἈλιψίκονς ασον 

ϑσμωμ βερνα ρδοον καὶ νηρίον τα γα ιϑλοξοῦ νεριλίον Φλω“- 

ρεύΐ ἱνοῖψ - όψω ςιέὲκὰ Ὁ ἐξιοτοιτὶ δὴμιντρίου μι2λιολα. 

γίως κρατὸς Τῶν λ ογίων ἀγῶιρὼμν χαρριψ καὶ λόγων ΕΛ ΛΑανῚ 

ὧν ἐφιεμένων (4 “π-ὦ α“υο7ης Χρίσον [ργῆσεως χῖλιο “ 

“ΩΊΕ ρα κιοστοςτὼ ὁγδοκκ στῶ ογθιοὼ μιημὸς 2 εκεμ βρίον 

ἐψαί ΤῊ . 
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